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2,2, l lри наданнi фiнансових послуг з надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах

(liнансового кредит' Тоъар"сruо здiйсйс передбаLIенi Законом Укратни <про запобiгання та

проrrлitо пеruлiзацii(вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму

та cPiHaHcyBu"n,o ро.пЪвсюд)I(еннЯ зброТ масоВого знищеНня) та iншимИ нормативними актами у сферi

запобiгання та про,гидiю легалiзацiт (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом,

фiнансуван1-Iю тероризму та фiнансуванню розповсюд)I(ення зброТ масового знищення, процедури

щодо фiнансового монiторингу по виявленнrо фiнансових операцiй, якi пiдлягають фiнансовому

монiторингу та iнших фiнансових операцiй, що молtуть бути пов'язанi з легалiзацiсю (вiдмиванням)

доходiв, отриманих незаконним шляхом, спрямованих на фiнансування тероризму або фiнансування

розповсIодженrrя зброТ масового знищення.

2.З. !оговори, якi укJIадаються Товариством з метою надання фiнансових послуг е

правомочними лише при наявностl Bclx необхiдних документiв, якi вимагаються вiд CTopiH договору

ВiДПОВiДН.О 
il:iЖЖ;НТ:ffiТ;il'оо.оuооу позики в тому числi i на умовах фiнансового кредиту

(надалi за текстом iменований !оговiр) с документи, що пiдтвердхсують особу Itлiента або

уповнова)кених дiяти вiд його iMeHi Клiснта осiб,

2,5. Рiшенttя про укладання Щоговору приймасться Уповнова)I(еним органом Товариства не

пiзrriше трьох робочих днiв з моменту виникнення пiдстав для його укладання.

2.6. ffля укладання ,щоговору Клiснтом надаються Товариству наступнi документи:

2.6.|. у разi, якщо Клiснтом с юридична особа:

- t<опiя випискИ або витягу з сдиного дер)I(авного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб-

пiдприсмцiв та громадських формувань;
- копiТ установчих документiв.
- копiт документiв, якi пiдтверджують реестрацiю Клiента платником вlдповlдних податкlв;

- копiЮ лiцензiТ, яt<ulо дiяльнiсть Клiснта пiдлягае лiцензуванню;

- рiчна (liHaHcoBa звiтнiсть за ocTaHHi З роки: копiТ балансу, звiтУ про фiнансовi результаТИ, ЗВiТУ

про рух грошових коштiв;
- оборотно-сальдова вiдомiсть дебiторськоТ i кредиторськоТ заборгованостi в розрiзi

контрагентiв за ос,ганнi l2 мiсяцiв (помiсячно);

- довiдttа iз обслуговуючих банкiв про щомiсячнi обороти та зiLпишки коштlв на рахунках за

ocTaHHi б мiсяцiв;
- довiдка про наявttiсть кредитiв iз зазначенням cTpokiB видачi та погашення, сум та вlдсоткових

ставок за кредитами;
- iнформацiя гlро предмет дiяльностi клiснта;
* локумен1и (наказ таlабо протокол загальних зборiв), що пiдтверд)Itують повноваження

керiвниttа та головного бухгалтера;
- iгrшi документи за вимого}о Товариства,

2.6.2, у разi, яrtщо Itлiсrlтом с сРiзичr,rа особа - пiдприсмець:

_ :Hi: l#ХГ;rо присвосння реесl,рацiйного номеру облiковоТ картки платника пОдаТКiВ У

!,epxtaBHoMy peec,l,pi (liзичних осiб - платниrtiв податкiв);

- ttопitо u"n"bn" або витягу з Сдиного державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб-

пiдприсмцiв та громадських формувань;
- копil: документiв, якi пiдтверд)кують реестрацiю Клiента платником вiдповiдних податкiв

- довiлка iз обслуговуюLlих банкiв про щомiсячнi обороти та заJIишки коштiв на рахунках за

ocTaHHi б мiсяцiв;
- довiдка про наявнiсть кредитiв iз зазначення cTpokiB видачi та погашення, сум та вlдсоткових

ставок за кредитами;
- iнформацiя про предмет дiяльностi Клiснта;
- illшi необхiднi документи на вимогу Товариства,

2.6.З, у разi, якщо Клiснтом с фiзична особа:

- паспорт або документ, що його замiнюе;

- ловiдr<у про присвосння реестрацiйного номеру облiковот картки платника податкlв у

!,epll<aBHoMy peccTpi (;iзи,tt-lих осiб - платникiв податкiв;

довiлку . цai"uo робоr" клiеl.tта з заз}lаченням доходу за ocTaHHi шiсть мiсяцiв (довiдка повинна

мiстити назву, Iоридичну адресу, KoHTaKTHi телефони, ПIБ керiвниката гоповного бухгалтера

роботодавця, якi пiдписують зазначену довiдку);



г) iншi потреби.
д) безцiльовi (у разi законодавчо встановленоТ можливостi);

е) на умовах фiнансового кредиту;

3. l .3, За piBHеM забезпеченостi:
а) незабезпеченi;
б) забезпеченi (застава, порука, гарантiя).

3,1.4. За piBHeM дотримання встановленого режиму сплати:

а) з норма.lIьним режимом сплати;
б) прострочений - за якою порушення встановленого ре)l(иму сплати не перевищуе 12

м iсяцiв;
в) неповерtlений - за якою порушеllня встановленого режиму сплати перевищус l2 мiсяцiв;

1-i б..пuдiиний - за якою iMoBipHicTb повернення е дуже низькою (здiйснення стягнення

немо)кJIиве, судовий процес безуспiшний, минув TepMiH позовноТ давностi тощо),

З.2. РозмiР процЬн.гiв, порядоК Тх нарахування та сплатИ за Щоговором визначаються в Щоговорi

зале)l(tlо вiд r<редитного ризику, наданого забезпечення, попиту i пропозицiй, якi склалися на

кредитномУ ринку, cTpolty користування, розмiру облiковоТ ставки та iнших факторiв.
з.з. У випадку неповернення коштiв (суми позики або фiнансового кредиту) Товариство мае

право прийняти у .o"ruuy *uйпо та реалiзувати) у вiдповiдностi до чинного законодавства або вчинити

iншi дii, п"рaдdu"""i чинним auпоподuu"твом Укратни, з метою повного погашення позики або

(liнансового кредиту.

4. монlторинг ФIнднсових опЕрАцIй з ндддннrI коштIв у позику,
ts ТОМУ ЧИСЛI I НА УМОВАХ ФIНАНСОВОГО КРЕДИТУ

4.1 . 'l'овариству пiд час здiйснення фiнансових послуг з надання коштiв у позику, в тому числi i

на умовах фiнансовоiо кредиту, у вiдповiдностi до норм Законiв УкраТни кПро фiнансовi послуги та

дер)I(авне регулlованIr, 
'p"n,.iu 

(liнансовиХ послуг), <Про запОбiгання та протидiю легалiзацii

(вiдь,tиванtлrо) доходiв, одер)l(аtlих злочинним шляхом, фiнансуваннIо тероризму та фiнансуваннtо

розповсIол)I(еннЯ зброТ масовогО зниtцення) та iнших норМ LIинного законодавства УкраТни,

забороliяс,гься: 
,|з анонiмними особами;вступати в договlрнl вlдносинр

вступати в договiрнi вiдltосини з клiснтами - юридичними чи фiзичними особами у разi, якщо

виtIиl(ае cyMHiB стосовно того, що особа виступа€ не вiд власного iMeHi.

4,2. Товариство, як суб'скт первинного фiнансового монiторингу, зобов'язане здiйснювати

iдент.и(liкацiю та верисрiкаrriю клiснта (представника клiента) на пiдставi поданих клiентом

(прелсrаuн"ком клiсr;iа) офiuiйних документiв або засвiдчених в установленому порядку Тх копiй

(якr-цо iнше не передбачено цим Законом), з метою отримання вiдповiдноi фiнансовот послуги.

4.З. Iденти(lirtацiя, верифiкацiя та вивчення клiентiв, проведеннЯ фiнансовоГо монiторингУ

здiйснюсться 'l'овариством 'у 
вiдповiдностi та в порядку визначеному Законом УкраТни кПро

запобiгання та протидiю легалiзацiт (вiдмиванню) доходiв, одеря(аних злочинним шляхом,

фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброт масового знищення)), iншими

нормативнИr" uп.1ой" уЪqерi запобiганнЯ та протидiю легалiзацiТ (вiдмиванню) лохолiв, одер)каних

зJIочинниI\4 шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброi масового

знищенllя, та Правилами внутрitl_tнього (liнаtlсового монiторингу Товариства,

4.4. Вiдповiдальним ia здiйснення фiнансового монiторингу на -говариствi с особа, призначена

lIаl(азо]\4 директора'l'овариства, на яку покладено обов'язки здiйснення сРiнансового монiторингу,

5. порядок зБЕрIгдння договорIв нАдАннrI коштIв у гIозику,
В ТОМУ ЧИСЛI I НД УМОВДХ ФIНДНСОВОГО КРЕДИТУ, ТА IНШИХ ДОКУМЕНТIВ,

ПОВ,ЯЗАНИХ З НАДАННЯМ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ
5.1. Щоговори надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту

зберiгаються окремо вiд irrших договорiв Товариства протягом п'яти poKiB пiсля виконання взасмних

зобЬв'язань cTopiH договорУ або припинення договору, KpiM випадкiв передбачених законодавством, У

разi наявнос,гi долаткiв до договорiв, вони зберiгаються разом з вiдповiдними договорами,

5.2. !оговори з часу пiдписання (укладання) iдо передачi Тх в apxiB ТоваРиствазберiгаlоться за

*'"u"'rЭ.'l;'#J#"Ж!f,jfffi", 
збереrкеностi договорiв справи повиннi перебувати у робочих

kiMHalax або спецiально вiдведених для цiет мети примiщеннях, у шафах i столах, що зачиняються,



6) вiдомостi про отриманi (виданi) грошовi кошти таlабо фiнансовi активи, а саме:

- дату отримання (вилачi) грошових коштiв та/або фiнансових активiв;

- cyN,ly грошовиХ коштiВ таlабО розмiр фiнансових активiв згiдно з договором;

- cyl\4y винагороди;
- суму iнших нарахувань згiдно з умовами договору;
- загальну сума таlабо розмiр фiнансових активiв, одеря(аних на дату заповнення картки;

- графir< отримання грошових коштiв вiд Клiента Товариства за умови, що договором

передбачений обов'язок Клiснта здiйснювати передання грошових коштiв Товариству за графiком;

реltвiзити документiв, якi пiдтверджують виконання зобов'язань cTopiH за договорОм (лата

та номер платilкного документа, акт виконаних робiт, тощо),

o,s, У разi необхiдностi Товариство може доповнити }Курнал облiку та Картки облiку

додатковоIО iформачiею, KpiM випадкiв передбачених законодавством УкраТни,

6.6. Журнал облiку та Картки облiку договорiв ведуться Товариством в паперовiй та

електронних с[lормах з забезпеченням можливостi роздрукування у будь-який час на вимогу дер)кавних

op.uniu u цa"niu* Тх повноваrttень. Товариство зобов'язане забезпе,tити зберiгання електронноТ форми

niypguny облir<у та карток облiку таким чином, щоб забезпеLIити мохсливiсть вiдновлення BTpa,teHoT

iнформацiт у разi виникI,Iення будь-яких обставин непереборнот сили.

6.1. )Itурrlал роздруковусться у паперовiй формi за пiдсумками фiнансового року.

7. ПОРЯДОК ДОСТУПУ СПОЖИВДЧIВ ФIНДНСОВИХ ПОСЛУГ ДО
докумЕнтIв тд Iншоi IнФормдцIi, пов,яздноi з ндддннrIм

ФlнАнСоВихflоСЛУГ.СиСТЕМАЗАхИСТУIнФоРМдцII
7.1. ПорядОк доступУ до докумеНтiв та iншоТ iнформацiТ, пов'язаноТ з наданням фiнансових

послуг, а саме надаFIIIЯ iPi"u""ou"* операцiй з надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах

фiнансового кредиту, та особл"uостi системи захисту iнформачiТ визначаеться окремими внутрiшнiми

!ooyr""rur" To"up""rBa, якi затверджуються у порядку, встановленому Статутом Товариства,

1,2. ffоступ та використання документiв та iншоТ iHcPopMauiT в паперовОму виглядi та

електронIlому виг-,lядi в Товариствi здiйснюеться вiдповiдно до наступного порядку:

1 .2.1 . fiокументи з обмеженим доступом Товариства використовуються в роботi лише тих

структурних пiдроздiлiв Товариства, якi уповноваrItенi здiйснювати користування такими

доl(ументаIчlи вiдповiдно до своТх функцiональних (слуlt<бових) обов'язкiв.

1.2.2. !о локумеrlтiв з обмеiкеним доступом вiдносяться наступнi документи, якi не пiдлягають

опублiкуванню та публiчному поширенню:
- Протоколи та рiшення органiв управлiння, oKpiM випадкiв встановлеНих законодавством.

- Звiтlliсть Товариства за винятком iн(lормацiТ, яка пiдлягае опублiкуванню, вiдповiдно до

вимог Ll и н ного :]аконодавства УкраТНИ;

- !,оговорИ з клiснтами Товариства та Тх особовi справи;

- Кztдровi локументи;
- Вхiдна та вихiдна кореспонденцiя Товариства;
- fl,окументи по фiнансовому монiторингу вiдповiдно до окремих внутрlшнlх поло)кень l

документi в Товариства.
1 .2.З. ,Щокументи з обмеlкеним доступом, що зберiгаються в Товариствi, видаються за рiшенням

l1иректора для тимчасового користування тiльки у примiщеннi Товариства. Щокументи Товариства з

обмеrttеним доступом надаються у тимчасове користування орга}tам державнот влади у випадках, що

встановленi дiючим законодавством. На видану справу заводиться картка-замiнник, в якiй

визначаеться номер справи, пiдроздiл Товариства, яким було укладено договiр, номер договору, дата

його укладання, а також кому видана справа, дата ii повернення,

1.2.4, Всi документи повиннi знаходитись в примiщеннях, а у випадках, передбачених

законодавством Укратни, - у сейфi, що унеможливлюе iх викрадення, псування або знищеI,1ня,

7.з. flo слуrriбовот iнформачiт вiдноситься будь-яка iнформаuiя про укладенi договори про

наданllя фiнансових послуг або iнформацiя, пов'язана iз розглядом документiв щодо надання

tРiнансовиХ послуг, наявна у ТоварисТвi, що не € загальнодоступною, i яка ставить осiб, що володitоть

,ono19 iнформацiсlо в силу свого слу)I(бового становища, трудових обов'язкiв або договору, укладеного
з'Говариством, у перева)I(не становище в порiвняннiз iншими особами (далi - службова iнформаuiя),

J.4, ()соби, rr(o во_гlодirо,гь слуrltбовою iьrформацiею, пов'язаною iз НаДаННЯМ cPiHaHcoBoT ПОСЛУГИ,

tIe маIоть права передавати jf TpeTiM особам.



7) розмiр винагороди фiнансовот установи у разi, коли вона пропонуе фiнансовi послуги, що

надаються iншими фiнансовими установами.
lнсРормачiя, що надасться Клiснту, повинна забезпечувати правильне розумiння cyTi фiнансовот

послуги без нав'язування iT придбання,
товариство пiд час надання iнформацiт Клiснту - (liзичнiй особi, зобов'язано дотримуватися

вимог законодавства про захист прав спо11(ивачiв та споживче кредитування,

1.12. !ирепrор in працiвники Товариства повиннi забезпечувати конфiденцiйнiсть iHcPopMauiT,

що надасться Клiенту i с,l,ановить його комерцiйну тасмницю або слуrкбову iнформашiю.

8.ПоРяДокПРоВВДЕнн'IВнУТРIшнЬоГокоНТРоЛЮЩоДо
лотримАння зАконодАвсТвА тА вну_l!Jцj{Iх рЕглАмЕнтуточих
локумвнтIв при здIЙснЕннI опЕрАцIЙ З наданнrI коштIВ у позику,

ts тому числI I нА умовАх ФlнАнсового крвдиту
8.1. Товариство запровадI(Ус систему внутрiшнього контролю, адекватнУ характерУ та

масшr.абу il дiiльностi, метою якоi с n"p"ulpou того, що операцiТ здiйснюються лише у суворiй

вiдповiдilостi до чинного законодавства Укратни, Статуту Товариства, Цих Правил та наявних

BHyTpi rl-rH ix регламентуючих документiв.
В.2. Внутрiшньому контролю, зокрема, пiддягають:

- наданi Товариством фiнансовi послуги;
- операцiТ, вчиненi на виконання укладених договорiв;
- ефективНiсть наданНя фiнансовЙх послуГ (в розрiзi cTpoKiB, суми договору) та оцiнка ризикiв,

пов'язаних з Тх наданням;
- piBeHb комп'ютеризацiТ та iнформацiйно-аналiтичного забезпеLlення дiяльностi Товариства;

- uпуrрiшн",а зовнiшнЯ звiтнiстЬ Товариства, адекватнiсть вiдобраlIсення результатiв

дi яльностi Товариства;
- органiзацiяt та ве/iеrlня бухгалr,ерського т,а управлiнського облiку, а тако)к iх вiдповiднiсть MeTi

та завланням дiяльностi Товариства у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства УкраТни;

- е(lективнiсть управлiння трудовими та матерiальними ресурсами Товариства,

8.3. основt,tим завда[Iням внутрiшнього кон,гролю Товариства е:

- дотримання правиЛ, планiв, процедур, законiв УкраТни;

- збереrIсення активiв;
- забезпечення достовiрностi та цiлiсностi iнформачiТ;

- et<oHoMi.Itte та рацiональrtе використання pecypciB Товариства;

- досягнеНня вiдповiдних цiлеЙ пiд час проведення операцiй або виконання завдань та функцiй

Товариства
в.4. Внутрiшнiй контроль Товариства здiйснюеться уповноваженими працlвниками та

вiдповiдалЬними особами ТовариСтва абО Щиректором i включас виконання наступних заходiв:

- ресстрацiя вхiдноТ iнформачiТ щодо контрагентiв;
- первинний аналiз економiчнот доцiльностi надання фiнансових послуг;

- суворе дотриманI.1я внутрiшнiх правил та процедур, передбаЧених для укладення договорiв;

- u"lr"uip,.o дотримання внутрiшнiх правил та процедур, передбачених для укладення та

викоtIання логоворiв, t] тому .1цgлi щоДо оtliнки (liнансового стану Клiента;

- перевiрltа повllоти ресстрацiТ вхiдноТ iнформачiТ;
- аttалiз (liнансово-правових наслiдкiв укладенl]я договорiв]
- оцiнка ризикiв та причин Тх ви1-1иttнення;

- супровод)I(енIJя та контроль за виконаtlням договорiв;
- пЪреuiрпа BllyTpiIlttIboT та зовгtiшl1,Iьоi бухгалтерськоТ i фiнансовоТ звiтностi Товариства;

- ot{iHka здатностi вiдповiдних вiддiлiв Товариства нале)I(ним чином зберiгати активи;

- оцiнка доцiльгlостi, рентабельностi придбання матерiальних pecypciB, коштiв, рацiональнiсть
та еtРективrtiсть Тх використання;

- оцiнка здатностi працiвникiв Товариства досягати
цiлей i виконання необхiдних завдань;

вiдповiдних операцiйних або програмних

- виявленНя та аналiз прогалин i недолiкiв у процедурi та

Товариства за наслiдt<ами здiйснених контрольних заходiв;
квалiфiкацiйному piBHi працiвникiв

рiвня.

органiзацiя ceMiHapiB та навLIання працiвникiв Товариства з метою полiпшення ix фахового



УкраТни, оцiнка фiнансових ризикiв, аналiз фiнансово-економiчного стану Товариства та розробка

шляхiв оптимiзацiТ дiяльностi Товариства.

9.3. Завданням працiвникiв юридичнот слулtби с аналiз правових аспектiв операцiй з надання

(liнансових послуг, контроль за дотримаFlням норм чинного законодавства УкраТни при укладеннi

догоuорiв, здiйсt,lення захисту прав та iHTepeciB Товариства правовими засобами.

9.4. Завданням працiвника, вiдповiдального за проведення первинного фiнансового монiторингу

с здiйснення передбачених законодавством процедур з виявлення фiнансових операцiй, якi пiдлягають

фiнансовому монiторингу та iнших фiнансових операцiй, що можуть бУТИ ПОВ'ЯЗаНi З ЛеГаЛiЗаЦiеЮ

(вiдr"uаппям) доходiв, одержаних злочинним шляNом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню

розповсюдження зброТ масового знищення.

10. ВIДПОВIДДЛЪНIСТЪ ПОСАДОВИХ ОСIБ, ДО ПОСАДОВИХ ОБОВ,ЯЗКIВ ЯКИХ
НАЛЕЖИТЬ БЕЗПОСЕРЕДНrI РОБОТА З КЛI€НТАМИ,

уклАдАнtIя тА виконАння договорIв
l0.1. Посадовi особи Товариства, до посадових обов'язкiв яких належить безпосередня робота з

клiентами, укладанFIя та виконання договорiв надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах
(l i нансового кредиту зобов'язан i :

- виконувати своТ посадовi обов'язки на пiдставi посадових iнструкцiй, циХ Правил та

внутр i ш rl i х регламе| ll,y}oLl и х доку ме HTi в То вар иства;

- керуватик;ь у своТй роботi чинним законодавством УкраТни;

- LlалаватИ upronu' ,ior,rlron,o Товариства документи, необхiдгli для контрОлю вiдповiдностi

здiйснеttня ниrutи своТх посадових обов'язкiв;
- надавати iнформачiю про виконання ними посадових обов'язкiв органам контролю

Товариства'.uuоuuur" 
шкодИ iHTepecaM Товариства, не порушувати прав та iHTepeciB клiснтiв

Товариства;
- нести встановлену законом вiдповiдальнiсть за невиконання та неналежне виконання свотх

посадових обов'язкiв.
10.2, ПосаДовi особи, до посадоВих обов'язкiв яких наJIежить безпосередня робота з клiентами,

укладанFIя та виконання договорiв надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового
npao"ry, несуть вiдповiдальнiсть за вчинюванi ними дiт в порядку та в межах, передбачених чинним

законодавствомr УкраТн и, та Статутом Товариства.
l0,З. Праrriu""п" Товариства, до посадових обов'язкiв яких Llалежить безпосередня робота з

клiентами, укладанIlя та виI(онання договорiв надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах

фiнансового кредиту, tlecyтb вiдповiдальнiсть:
- за ненаJIс)кне виконання або невикоl{ання посадових обов'язкiв, передбачених посадовоlо

iнс.груrtrцiсЮ - у Me)I(ax, зазнаLtених чинним трудовим закоFIодавством УкраТни;

- за правопоруlIIення. здiйсненi у процесi свосТ дiяльностi, - у Me)I(ax, визначених чинним

адм i н iстраТивним. крим iнал ьНи пt та цивiл ьним закоI{одавством УкраТни;

- за HaцeceHi ТовариСтву матерiальнi збиТки - У Me)I(ax, визнаLIених чинним трудовим та

цив iл ьн им законодавством УкраТни.
l0.4. У разi виявлення порушень посадовими особами, що безпосередньо здiйснюють операцiТ з

ljаданIlя {liнансових послуг, вимог законодавства та/або внутрiшнiх регламентуючих доl(ументiв
'говариства, за вимого*о дrр"пrора Товариства ,гака особа повинна негайно виправити виявленi

nopyr"nno. При повторному порушеннi директор Товариства вправi вiдсторонити такого працiвника

вiд виконання посадових обов'язкiв до розгляду питання про виявлене порушення та прийняття

рiшlення про притягнення працiвника до дисциплiнарноТ вiдповiдальностi. Якщо при розглядi справи

виявлясться, що lIорушення здiйснено працiвником з корисливоЮ МеТОЮ, ГеНеРаЛЬНИЙ ДИРеКТОР

Товариства iнформуе про виявлене порушення правоохороннi органи,


