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1.

зАгАльш положЕння

1,1, цi Внутрiшнi правила надання коштiв
у позику, в тому числi i на умовах
фiнансового кредиry, товАриством
оБмЕжЕiiою вiдповlддльЁIстю
(ФIнАНСовА коМпАнIЯ (ВоЛЛ€Тu (далi Правила та ТоварИство)
регламентують

з

порядок надання грошових коштiв у позику фiзичним особам

|.2.

цi

-

клiентаtrл.

Правила розроблено вiдповiдно до вимог Конститучii Украiни, I_{ивiльного
та ГоспOдарського кодексiв УкраiЪи, Податкового кодексу УкраrЪи, Законiв
УкраiЪи uПро

фiнансовi послугИ та державНе регулювання ринкiв фiнансових послуг)), <Про Нацiо"альrr"И
банк УкраТни>, кПрО рекламу), кПрО захист прав споживачiв> (з
урахуванням особливостей,
передбачених цим Законом), кПро споживче кредитування)), кПро
комерцiю>,
кпро електроннi документи та електронний документообiг>, ,лро"n"*rpo""y
захист персональних
даних), кПрО лiцензуваНня видiВ господарсЬкоi дiяльностi>>, <Про iапобiгання тЪ протидiю
легалiзацiт (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом,
фiнансуванню тероризму
^

та

фiнансуванню розповсюдження зброi масового знищення)), Jiiцензit""х уrоЬ

провадження господарськоi дiяльностi з надання фiнансових послуг (KpiM професiйноi
дiяльностi на ринку цiнних паперiв), затверджених постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 7 грудня 20|6 р. JФ 9lЗ (зi змiнами), регуляторних aKTiB Нацiона:lьного банку УкраiЪи
(да:li
нБу), що здiйснюс законодавче унормування вимог до дiяльностi фiнан.оu""
компанiй на ринку небанкiвського кредитування, Статуту Товариства та iнших законiв
украiъи з питань регулювання ринкiв фiнансових послуг, а також прийнятих згiдно з цими
законами нормативно-правових aKTiB.
1.3. цi Правила затверджуються Зага,тьними зборами учасникiв згiдно Статуту Товариства.
ЗмiнИ до циХ ПравиЛ вносятьсЯ ЗагальниМи зборамИ учасникiв i набувають чинностi з дати
iх затвердження.
1.4. Цi ПРаВИЛа ВиЗначають умови та порядок укладання договору позики, порядок
ЗбеРiГаНня договорiв та iнших документiв, пов'язаних iз наданням позики, порядок доступу
споживачiв фiнансОвих послУг до докУментiв та iншоi iнформацii, пов'язаноТ з наданням
ПОЗИКИ ТОваРиством, порядок проведення внутрiшнього контролю щодо дотримання
Законодавства та внутрiшнiх регламентуючих документiв при здiйсненнi операцiй з надання
ПОЗики, вiдповiдальнiсть посадових осiб, до посадових обов'язкiв яких нrlлежать
беЗПОСередньо робота з клiснтами, укладання та виконання договорiв, опис завдань, якi
пiдлягають виконанню вiдповiдilльними працiвниками Товариства.
1.5. Щанi Правила е публiчною пропозицiею (офертою) у розумiннi ст. ст. 64|,644
I{ивiльного кодексу Украiни укласти договiр про надання коштiв у позику, в тому числi i на
УМовах фiнансового кредиту (далi -.Щоговiр позики або !оговiр), на умовах, що встановленi
Товариством, i застосовуються у разi подання клiснтом - фiзичною особою (заявником)
заяви на вебсайтi Товариства https://mywallet.ua (лалi - Сайт Товариства) на отримання
позики та здiйснення iнших дiй, rцо передбачають цi Правила (акцепт).
1.6. Публiчна пропозицiя Товариства набира€ чинностi з дати iT офiцiйного оприлюднення та
дiе до дати оприлюднення Правил у новiй редакцiТ. Кожна редакцiя Правил з будь-якими
змiнами та доповненнями до них поширюеться лише на Ti !оговори позики, що укладенi
пiсля введення ix в дiю.
1.7. Цi Правила е невiд'смною частиною.Щоговору позики та € обов'язковими для виконання
клiентами фiзичними особами (у тому числi споживачами фiнансових послуг) на
отримання позики та BciMa працiвниками Товариства, якi здiйснюють дiяльнiсть з надання
коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту.

-

2.

ТЕРМIНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДАНИХ

прАвилАх

Вреryлювання простроченоi заборгованостi заходи, спрямованi на погашення у
позасудовому порядку заборгованостi споживача, який прострочив виконання грошового

зобов'язання (прострочена заборгованiсть) за договором про споживчий кредит або iншим
договором.

Графiк розрахункiв - невiд'смна частина Щоговору позики, що мiстить
розрахунок
Заборгованостi (в тому числi суми кредиту i вiдсоткiв за користування кредитом) iз
з€вначенням

TepMiHa платежу.

щата укладання Щоговору позики
банкiвський рахунок Позичальника.

- день

позикИ

перерахування грошовот

Суми позики

на

виД кредитного договору, за яким позикодавець (Товариство)
зобов'язуеться надати кредит (позику) у розмiрi та на умовах, встановлених цим
Договором,
а споживач (позичальник) зобов'язуеться повернути кредит та сплатити проценти за
користування кредитом на умовах, встановлених {оговором (стаття l Закону УкраiЪи кПро
споживче кредитування>).
Електронний договiр - ломовленiсть Товариства та Заявника, спрямована на встановлення
змiну uбо nprnrr.rrr" цивiльних прав i обов'язкiв за .Щоговором позики в електроннiй
формi,
надана ТоваристВом з викОристанняМ iнформацiйно-телекОмунiкацiйних систем, мiстить
icToTHi )rмови, передбаченi законодавством для вiдповiдного договору.
ЕлектроНний пiдпИс однораЗовим iдентифiкатором - алфавiтно-цифрова послiдовнiсть,
КОМбiНаЦiя цифр i букв, або тiльки цифр, або тiльки лiтер, яку отримус Позичальник за
допомогою Смс-коду, надiсланого на телефон, що додаеться до iнших електронних даних
особою, яка прийняла пропозицiю (оферту) укласти Електронний договiр шляхом
ресстрачiТ
в iнформацiйно-телекомунiкаЦiйнiй сисТемi Товариства, що надав таку пропозицiю, та
НаДСИЛаЮТЬСЯ iншiЙ cTopoHi цього !оговору. Одноразовий iдентифiкатор с особистим
ключем Заявника лля формування електронного пiдпису.
ОДнОразовий iдентифiкатор доступний тiльки Заявнику, вводиться ocTaHHiM пiсля
ОЗНаЙОмлення з yciMa iстотними умовами !оговору позики, за домовленiстю cTopiH
{оговору та правовим статусом прирiвнюсться до власноручного пiдпису.
ЗабОРГОВанiСть - загальнi витрати споживача, пов'язанi з отриманням, обслуговуванням та
ПОВерненням кредиту, включаючи проценти за користування кредитом, неустойку (стаття l
Закону Украiни кПро споживче кредитування>).
Заява документ встановленоi форми, який заповню€ться на Сайтi Товариства i HaMip
Заявника отримати грошовi кошти у позику.
Заявник - клiент - фiзична особа (у тому числi споживач фiнансових послуг), що отриму€
фiнансову послуг для задоволення особистих потреб або мас HaMip укласти Щоговiр позики з
Товариством шляхом приеднання до зазначених умов i вчинення дiй, визначених у цих
Правилах.
Логiн для входа в особистий кабiнет унiка-шьна комбiнацiя букв таlабо цифр, яка
встановлю€ться Заявником/Позичальником. При першому входi до Особистого кабiнету
Заявник самостiйно визнача€ в спецiальному полi <Логiн> обрану ним комбiнацiю. Щля
входу в Особистий кабiнет Заявник/Позичальник вводить визначену комбiнацiю Логiну.
Заявник/Позичtlльник особисто несе вiдповiдальнiсть за збереження iнформацii про <Логiн>
Особистого кабiнету.
Нацiональний банк Украihи (НБУ) - регулятор ринку небанкiвських фiнансових послуг.
Обов'язковий платiж - щомiсячна сума платежу Позичальником на рахунок Товариства,
що включае в себе Суму позики та проценти за користування Позикою, iншi обов'язковi
платежi вiдповiдно до .Щоговору, починаючи з дня пiдписання Щоговору позики до дня
пiдписання додатковоi угоди до цього !оговору.
Особистий кабiнет - захищенi сторiнки Сайry Товариства, сформованi в момент реестрачiI
Заявника/Позичальника на Сайтi Товариства. .Щоступ до Особистого кабiнету здiйснюеться
на пiдставi введення на Сайтi Товариства Логiну та Пароля для входа в Особистий кабiнет
Заявником/Позича_шьником. За допомогою Особистого кабiнеry Заявник/Позичальник
здiйснюе взасмодiю з Товариством, мае цiлодобовий доступ до iнформацii, lцо визначена в
Графiку розрахункiв, документiв, будь-якоi iнформацiТ, пов'язаноТ з наданням Товариством
фiнансових послуг. .Щоступ до Особистого кабiнету здiйснюеться Заявником/Позичальником
виключно пiсля введення Заявником/Позича_llьником Логiну та Пароля Особистого кабiнету
на Сайтi Товариства.
ЩоговiР

-

-

в Особистий кабiнет - комбiнацiя букв/цифр/символiв, що задаються
заявником/ Позичальником самостiйно в момент
реестрацii в Особистому кабiнетi у
вiдповiдному полi.
ПаспорТ споживчОго кредиТу - iнфорМацiя, яка надасться
Заявнику до укладення flоговору
позикИ (СтандарТизована форма) i с невiд'сМною частиною
цього [оговору.
Позика грошовi коштИ У нацiональнiй валютi Украiни'
i.p""ri1, що надаються
Заявнику/ПозичiLIIьнИковi за Щоговором, на
умовах cTpoкoBocTi, плаЪностi, зворотностi, що
Пароль входу

передбаченi Щоговором позики.
ПОЗИЧаЛЬНИК - фiЗИЧНа особа (Заявник), яка вiдповiдас вимогам
до Заявника i з якою
ТОВаРИСТВО УКЛаЛО Щоговiр позики на пiдставi направленоi
особою
Заяви.
даною
прийняття (акцепт) укласти електронний договiр - вiдбуваеться шляхом заповнення
формуляра зiUIвИ (форми) прО прийняттЯ такоi пропозицii В електроннiй формi, що
пiдписусться в порядку, передбаченому статтею 1) Закону Украiъи кпро
"rr"nrpot.ry
комерцiю>.

реальна рiчна процентна ставка - зага,rьнi витрати за Позикою, вираженi процентах
у

рiчних вiд загального розмiру виданоi Позики (кредиту).
Реструкryризацiя зобов'язань за Щоговором позики - це змiна iстотних
умов !оговору
позики, Що здiйснюсться Товариством на договiрних
умовах iз Позичальником i впливас на
умови таlабо порядок повернення такого кредиту згiдно ст. 17 Закону Украiни кПро
споживче кредитування).
сайт Товариства - офiцiйний вебсайт Товариства https://mywallet.ua, iнформацiя на якому
оприлюдню€ться державною мовою (якщо iнше не передбачено законодавством) iз
зазначенням дати такого оприлюднення. Товариство при
розмiщеннi iнформачii на Сайтi
забезпечуе вiльний доступ будь-якоi особи до такоi iнформацii, а також повiдомляс на
вимогу заiнтересованих осiб адресу власного Сайту, на якому здiйснюсться
розмiщення
iнформацii. Iнформацiя для загального ознайомлення може Дублюватися iншими мовами
вiдповiдно до закону.
СтандарТнi тарифИ - умовИ тарифiкаЦii проценТiв за користування Позикою, неустойки
(штраф, пеня) та iншиХ обов'язкоВих платеЖiв за несвоечасне повернення Позики, якi
передбаченi для Bcix Позичальникiв, без урахування акцiйних
умов.
Сторони - Позикодавець та Позичальник разом.
Строк Позики - перiод, на який Позикодавець надае Позичальнику Позику.
Сума позикИ сума коштiв, в межах якоi Товариство забезпечуе надання Позики
Заявнику/ПозичzlJlьниковi на умовах, що визначенi !оговором позики.
TepMiH платежу - кiнцева календарна дата повернення Позичальником Заборгованостi за
.Щоговором позики.
ТовариствоДIозикодавець - товАриство з оБмЕжЕною вIдповIддльнIстю
(ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ (ВОЛЛ€Т), код за €!РПОУ 41ЗЗ67З0, мiсцезнаходження:
04070, м. Киiв, вулиця Боричiв TiK, булинок 30. Розпорядженням KoMiciT, rцо здiйснюе
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг (Нацкомфiнпослуг), вiд28.09.20|7
J\ъ 3934 ТоваристВо заре€стРоване як фiнансова
установа, унесено до !ержавного реестру
за
J\Ъ
13103668,
свiдоцтво
cepii ФК J\ъ 943 вiд 28.09.20i7, код фiнЪнсовоi
фiнансових установ
установи 13.
Iншi термiни та поняття, що вживаються У цих Правилах, мають змiст та значення
вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи.
3.
3.1. ТОвариство нада€

УМОВИ НАДАННЯ КОШТIВ У ПОЗИКУ

фiнансовi послуги лише пiсля здiйснення iдентифiкацii та верифiкацii

особи Заявника та вжиття заходiв вiдповiдно до Закону Украiни кпро запобiгання та
протидiю лега,riзацiт (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню

тероризмУ та фiнансУваннЮ розповсюдження зброТ масового знищенняD.
З.2. Позика нада€ться Товариством на умовах cTpoкoBocTi, платностi, зворотностi.
3.3. Позика надаеться для задоволення власних потреб Позичальника.

3,4, Позики надаються Товариством
фiзичним особам - Заявникам у разi ix вiдповiдностi
вимогам законодавства та встановленим Товариством.
з,4,1. Щля вiдповiдностi вимог до Заявника,/позичальника
фiзична особа повинна:
матИ паспорТ громадянИна Украiни (або iншиЙ документ,
що посвiдчус особу та
вiдповiднО до законоДавства УкраiЪи може бути використаний на територii Украrни
ДЛЯ УКЛаДеННЯ ПРаВОЧИНiВ). Якщо за звичаями нацiона,тьноi меншини, до якоi
належить особа, прiзвище або по батьковi не е складовими iMeHi, зазначаються лише
складовi iMeHi;

,

о

о
о
.
о
о

реестрацiйний номер облiковот картки платника податкiв, номер (та за наявностi серiю) паспорта громадянИна Украiни, в якому проставлено вiдмЙку про вiдмову вiд
прийняття реестрацiйного номера облiковоi картки платника .rодчr*iu, чи номер
паспорта iз записоМ про вiдмОву вiД прийняття ресстрацiйного номера облiково1
картки платника податкiв в електронному безконтактному носiI,
унiкальний номер
запису в единому державному демографiчному peccTpi (за наявностi);
мати повну цивiльну правоздатнiсть та дiездатнiсть;
досягти повнолiття;
мати постiйну реестрацiю мiсця проживання на територii Украiни;
мати вiдкритий на власне iм'я банкiвський рахунок лля зберiгання грошових коштiв
та здiйснення Bcix видiв банкiвських операцiй у буль-якому банку УкраiЪи,
грошовими коштами, на рахунку якого Заявник мае право самостiйно

розпоряджатися,,

дiяти вiд власного iMeHi, для задоволення власних потреб та не дiяти на користь

третьоi особи i не отримувати Позику в якостi представника третьоi особи;
дiятИ за згодоЮ другогО з подружЖя при укладеннi !оговору одним iз подружжя;
, не перебувати у cTaHi €tлкогольного, наркотичного або токсичного сп'янiння, або
перебувати пiд впливом лiкарських препаратiв.
3.5. Надання Позики здiйснюеться тiльки пiсля проведення Товариством з використанням
cBoix професiйНих можлиВостей оцiнкИ кредитоспроможностi Заявника, враховуючи строк,
на який надаеться Позика, суму Позики, а за потреби - доходи Заявника та мету отримання
Позики.
3.б. Максима],Iьна сума Позики не обмежуеться (ст. 1046 I]ивiльного кодексу УкраТни) i
нада€ться на
на загаJ
tагаJьнIIх \,мовах tIадання Позики
llозики:
l Позика
2 Позика
З Позика
4 Позика
5 Позика
Сума позики у гривнi

о

Yо ставка за

мiсяць

%

О/о

СТаВКа За ОДИН ДеНЬ

%

0й

ставка за першi п'ять днiв

%

4. ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КОШТIВ У ПОЗИКУ
4.1. Заявник, що мае HaMip отримати Позику, проходить реестрацiю в Особистому кабiнетi
на Сайтi Товариства.
4.2, Заявник для отримання Позики оформлюе Заяву на Сайтi Товариства шляхом
заповнення Bcix полiв Заяви, що вiдмiченi як обов'язковi для заповнення.
4.3. В Заявi Заявник, який мае HaMip отримати Позику, зiвначае лостовiрнi, повнi особистi
данi, якi необхiднi Товариству для прийняття рiшення про надання Позики.
4.4. Товариство не несе вiдповiдальностi за дiТ Заявника при заповненнi Заяви на отримання
Позики.
4.5. Заявник, заповнюючи Заяву, нада€ свою повну та беззастережну згоду на збирання,
ОбРОбкУ, зберiгання, доповнення та передачу Товариству cBoix персональних даних для
ПРОВеДення оцiнки фiнансового стану Заявника та Його спроможнiсть виконувати взятi на
себе зобов'язання за !оговором позики на умовах та в порядку згiдно iз Законом Украiни
<ПРО Захист персональних даних>. Вiдповiдно до ч. 2 ст. 12 Закону Украiни пПро захист

персонаJIьниХ даних))' ТовариствО повiдомлЯс

ЗаявнИку/ПозичальникУ про Те, що
володiльцем наданих ним персональних даних е Позикодавець.
4,6. Згода Заявника/ПозичtlJIьника включае в себе, т. ч. згоду на
'I'овариством
у
укладення
договорУ вiдступлеНня права вимоги/купiвлi-продажу прав вимоги таlабо iнших
до.оворiв,
пов'язаних з наданням послуг з повернення Заборгованостi, за вiдповiдним пр"д"rr"*
Щоговором з будь-якою третьою особою.
4.7. У разi виникнення cyMHiBiB у достовiрностi чи повнотi наданоТ iнформацii
про Заявника
ТоваристВо мае правО витребувати, а ЗаяВник зобоВ'язаниЙ подати i"форrачЬ (офiцiйнi
документи або на-пежним чином ik завiренi копii), що вимагаються законодавством або
внутрiшнiми документами Товариства.
4.8. Приймаючи до розгляд} Заяву Заявника, Товариство мае право вiдмовити такому
заявнику в укладеннi !оговору позики.
4.9, ПiдтВерлженняМ згоди Заявника на отримання Позики € направлена на
розгляд
товариству Заява про надання Позики з одночасною перевiркою
реквiiитiв банку, u
"*оrу
вiдкрито рахунок Заявнику, номер банкiвського
рахунка.
4.10. fiiйснiсть реквiзитiв банку, в якому вiдкрито
рахунок Заявнику, номер банкiвського
перевiряЮться
за
рахунка
допомогоЮ резервуваНня довiльноi, заздалегiдь вiдомоi Заявнику
суми дО 1,00 гривнi та з наступним зi}значенням у вiдповiдному полi особистого кабiнету
Заявником точноI суми, що була зарезервована. Точну зарезервовану суму Заявник,о*Ь
ДiЗНаТИСЯ ШЛЯХОМ ЗВернення в банк, який eMiTyBaB банкiвЪьку платiж"у nupr*y. Заявнику
пропону€Ться звернУтись В банк, використавши СМС-повiдомлення, засоби телефонного
зв'язку тощо.
4.1 1. Вiдповiднiсть зазначеноi суми пiдтверджу€
належнiсть банкiвського рахунку для
перерахування позики Заявнику та пiдтверджус його згоду на отримання Позики.
5.

ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ПРО НАДАННЯ КОШТIВ У ПОЗИКУ

5.1. Рiшення про погодження чи вiдмову у наданнi Позики приймаеться Товариством на
пiдставi наданоТ ЗаявникоМ в електроНнiй формi Заяви на отримання Позики ia будь-якоi
iншоi додатковоТ iнформацii.

5.2. Рiшення про надання Позики приймасться Товариством пiсля

проведення
автоматизованот обробки персонzrльних даних Заявника, що включае в себе комплексний
аналiЗ фiнансовОго стану, зокрема у разi невиконання ним зобов'язань за таким
Щоговором.
5.3. Товариство ма€ право зателефонувати Заявнику на телефонний номер, з€}значений ним
у Заявi, як для отримання додаткових вiдомостей вiд Заявника, якi Товариство вважас
необхiдними для прийняття рiшення про надання Позики, так
для отримання
пiдтвердЖення точнОстi, повноТи, достовiРностi зазначених Заявником вiдомостей Заявi.
у
5.4. ТоваРиствО приймае рiшеннЯ про надання чи вiдмову вiд надання Позики в розмiрi та
на умовах, зазначених Заявником у Заявi, протягом 7 (семи) робочих днiв з дати отримання
Заяви.
5.5. СУма ПоЗики визначаеться вiдповiдно до вiдомостей, нацаних у Заявi, в межах суми,
зазначеноi у п. 3,6 цих Правил.
5.6. Заявник надае Товариству свою згоду на те, що до прийняття рiшення про надання
ПОЗИКИ Товариство ма€ право звернутись за iнформацiсю про фiнансовий стан Заявника до
TPeTix осiб, якi пов'язанi з ним особистими, сiмейними, професiйними, дiловими або
iншими стосунками.
5.7. ТОвариство мае право вiдмовити Заявнику у наданнi Позики без надання пояснень,
роз'яснень, у тому числi, ilле не обмежуючись, за:
невiдповiднiсть Заявника вiковим обмеженням згiдно з п. 3.4.1 цих Правил;
НеНаДаНня Заявником визначеноТ
цих Правилах iнформацii або надання
недостовiрноi, ноповноi таlабо помилковоi iнформацii;
наявнiсть у Заявника непогашеноi заборгованостi перед Товариством за ранiше
надану Позику;

i
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.

О

у

, не

вiдповiднiстЬ кредитноТ icTopii Заявника внутрiшнiй позиковiй полiтицi

Товариства;

наявнiстЬ iнформацii

З

iнших джерел, якщо така iнформацiя

е

(вiдкритою), про високий ризик неповернення Заявнико,
Позики;
"ада"оТ
низька кредитна платеспроможнiсть.
б.

публiчною

умови тА порядок уклАдАння договору позики

6.1. ЩОГОВiР ПОЗИКи iз Заявником (!одаток 1 до цих Правил)
укладаеться на }мовах та в
порядку, визначенИх цимИ ПравиламИ, i повинеН вiдповiдаТи вимогам ст. б Закону УкраТни
кПро фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг), ст. 9 Закону
УкраiЪИ <Про споживче кредитування)). Якщо сторони домовилися
укласти договiр за

допомогою iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем, BiH вважаеться укладеним у
письмовiй формi (ч. 2 ст. б39 ЦК Украiни).
6.2. Позикодавець до укладення !оговору розмiщус на Сайтi Товариства та безоплатно

надас Заявнику iнформацiю про кредит, без обмеження в часi для ознайомлення, вiдповiдно
до ч. 2 та ч. 3 ст. 9 Закону Украiни <Про споживче кредитування> (Паспорт споживчого
кредиту), ст. 12 ЗаконУ УкраiЪИ кПрО фiнансовi послугИ та державне
регулювання ринкiв
фiнансовИх послуг)) щодО права Позичальника на звернення до НБУ у разi порушення
позикодавцем або новим кредитором таlабо колекторською компанiею законодавства
у

в

сферi споживчого кредитування,
тому числi порушення вимог до взасмодii з
Позичальником при Врегулюваннi простроченоi заборгованостi.
6.3. У разi прийняття позитивного рiшення Товариство iнформус Заявника/позича,rьника
шляхоМ вiдправлеНня СМС-ПовiдомлеНня на телефоннИй номер, зазначений у Заявi, з
розмiщенням iнформацiт щодо прийнятого рiшення в особистому кабiнетi таlабо шляхом
надсилання електронного повiдомлення на електронну адресу, з€вначену
Заявi.
Електронне повiдомлення про прийняття позиТивного рiшення у наданнi Позики мiстить
гiперактивне посилання. Здiйснюючи перехiд
гiперактивному посиланню,
Заявник/Позич€lльник отриму€ електронну копiю,Щоговору позики.
6.4. У разi отримання !оговору позики засобами електронного зв'язку Заявник уклада€
,.щоговiр позики з Товариством в особистому кабiнетi шляхом пропозицii його укласти
(оферти) Товариством та iT Прийняття (акцепту) укласти електронний договiр Заявником
ШЛЯхОМ Заповнення формуляра Заяви (форми) про прийняття такоi пропозицiТ в
еЛеКТРОНнiЙ формi, lцо пiдписуеться в порядку, передбаченому ст. |2 Закону УкраiЪи <Про
еЛеКТРОННУ комерчiю> (п. 2 ч. б ст. l l Закону УкраIни кПро електронну комерчiю>).
6.5. ТОВаРиство не несе вiдповiдальностi за затримку отримання Заявником/Позичzl,тьником
повiдомлення, надiсланого за допомогою електронних чи телефонних cepBiciB,
спричиненого проблемами в роботi вiдповiдних cepBiciB.
6.б. Товариство ма€ право вiдмовити Заявнику в укладеннi Щоговору позики пiд час, але до
МоМенту пiдписання Щоговору, у разi наявностi пiдозри про те, що Позика не буле
повернута у визначений TepMiH.
6.7. Щля пiдписання Електронного договору Заявник здiйснюс вхiд на Сайт Товариства за
допомогою Логiну та Пароля до Особистого кабiнету.
6.8. Заявник/Позичальник погоджу€ться на використання в ycix вiдносинах, що заснованi на
ПеРшОМУ Щоговорi позики та на Bcix наступних !оговорах позики, iнших договiрних
угодах, що можуть бути укладенi мiж Заявником/Позичальником та Товариством,
Електронного пiдпису одноразовим iдентифiкатором в якостi анzшога власноручного
пiдпису мiж Товариством та Заявником/ Позичiшьником.
6.9. Заявник/Позичальник пiдпису€ та пiдтверджус ознайомлення та згоду з yciMa iстотними
умовами Щоговору позики та .Щодаткiв до нього, у т. ч. з iнформацiсю, наведеною у
Паспортi споживчого кредиту (,.Щодаток 2 до Щоговору позики) у виглядi електронного
Документц створеного згiдно з вимогами, визначеними Законом УкраiЪи <Про електроннi
документи та електронний документообiг>, а також з урахуванням особливостей,
пеРедбачених Законом Украiни <Про електронну комерцiю>, з моменту пiдтвердження

у

по

ЕлектронНим пiдпиСом одноразовим iдентифiкатором в особистому кабiнетi,
доступ до
якогО здiйсненО з викорисТанням унiкального Логiну та Пароля особистого кабiнету.
6.10. Товариство надае Позику в порядку одночасного перерахування суми, зазначеноi в
!ОГОВОРi ПОЗИКи, на рахунок банкiвськоТ платiжноТ картки, зазначеноi
Заявi
позичальника.
6.1 1. Перерахування грошових коштiв здiйснюеться у строк не пiзнiше З (трьох)
банкiвських днiв з дати пiдписання Щоговору позики сторонами.
6,\2. !атоЮ укладення .Щоговору позики мiж Товариством i Позичальником с дата
trерерахування Суми позики на банкiвський рахунок Позичальника.
6.13. ЕЛеКтронний договiр вважаеться укладеним з моменту одержання Товариством на
ПРОПОЗИцiЮ Укласти такиЙ договiр вiдповiдi Заявника про прийняття цiеi пропозицii в
порядку, визначеному ст. l l Закону Украiни кПро електронну комерцiю>.
6.|4. У ВиПаДкУ повернення грошових коштiв, перерахованих на банкiвську платiжну
КаРТКУ Позичальника у зв'язку з недiйснiстю його банкiвськоi платiжноi картки, Позика
вважасться достроково повернутою Позичальником.
6.15. У разi вiдмови вiд укладення !оговору позики Заявником чи ненадання згоди на
Використання Електронного пiдпису одноразовим iдентифiкатором як анiшога
ВЛаСНОРУчнОго пiдпису, протягом З (трьох) робочих днiв з дати прийняття позитивного
рiшення про надання Позики, Товариство мае право скасувати це рiшення. У цьому разi
Заявник не позбавляеться права повторно подати Заяву на отримання Позики у загzrльному
порядку.
6.16. Згiдно ст. 15 Закону УкраiЪи кПро споживче кредитування), Позичальник мае право
вiдмОвитися вiд договору про споживчий кредит протягом 14 (чотирнадцяти) к.rлендарних
днiв з дня Його укладення без пояснення причин, у тому числi в разi отримання ним
ГРОшоВих коштiв, шляхом повiдомлення Товариства у електронному виглядi з накладенням
Електронного пiдпису однорЕвовим iдентифiкатором
порядку, визначеному цими
Правилами, з обов'язковим поверненням Товариству одержаних Позичальником коштiв
Протягом 7 (семи) календарних днiв та сплатою процентiв за перiод з дня одержання коштiв
дО дня ix повернення за ставкою, встановленою договором про споживчиЙ кредит.
6.|7,У випадку:
втрати Позичальником мобiльного телефону;
втрати/замiни номеру телефону, зазначеного
Заявi, не враховуючи змiну
мобiльного огlератора без замiни номера телефону;
втрати/пошкодження/викрадення паспорта громадянина Украiъи (або iншого
документа, що посвiдчуе особу та вiдповiдно до законодавства УкраiЪи може бути
використаним на територii Украiни для укладення правочинiв);
втрати Логiну та Пароля до особистого кабiнету, за допомогою яких Заявник
здiйснюс вхiд на Сайт Товариства,
втрати/пошкодження/викрадення платiжноi картки, яка використову€ться для
здiйснення операцiй по рахунку Позичальника, зазначених в Особистому кабiнетi;
виникнення ризику несанкцiонованого використання платiжнот картки/логiну та
Пароля до Особистого кабiнету, Позичальник повинен негайно звернутись до Товариства будь-яким доступним йому
способом: шляхом надсилання електронного повiдомлення на електронну адресу
Товариства таJабо зателефонувати за номером контакт-центру 0(800)-21 1-049, зазначеним
на Сайтi Товариства, повiдомити Позикодавця про буль-який випадок та виконати
вiдповiднi дii за вказiвкою працiвника Товариства.
6.18. Виявивши факт шахрайства (злочин), Позичальник повинен негайно повiдомити
Товариство шляхом надсилання електронного повiдомлення на електронну адресу
Товариства та/або зателефонувати за номером контакт-центру 0(800)-21 1-049, повiдомити
правоохороннi органи про те, що невiдома особа шахрайським шляхом заволодiла
грошовими коштами Позичальника
кримiнального
надати Товариству витяг
провадження.
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наявнiсть кримiнального провадження по факту протиправного заволодiння коштами
з карткового рахунку Позичальника не € достатньою пiдставою для вiдмови виконаннi
у
умов !оговору позики, оскiльки станом на момент розгляду справи Позичальником не було
наданО рiшеннЯ щодО притягнеНня до кримiнальноТ вiдповiдальностi особи,
"*u "r""Ь у
вчиненнi вкtlзаних кримiна-гlьних правопорушеннях, у тому числi якщо перекч}з,
що
оскаржувався Позичальником, було здiйснено iз використанням втраченоi7викраденоi або
неправомiрно використаноi платiжноi картки та/або ir реквiзитiв, водночас Позичальник
повiдомив банк про iT втрату/викрадення або неправомiрне використання
реквiзитiв лише

пiсля проведення такого перекчву.
ЗГiДНО Цих Правил, Позичальник зобов'язався не повiдомляти ПIН платiжноТ картки"
логiн та Пароль до Особистого кабiнету, iншу контрольну iнформацiю, не передавати
платiжнУ карткУ (iT реквiзИТи) длЯ здiйсненнЯ операцiй iншими особами, вживати заходiв
для запобiгання втрати/пошкодження/викрадення картки i т.п. згiдно з п.6.17 цих Правил;
нести вiдповiдальнiсть за операцiями, здiйсненими з використанням ПIна платiжноi картки.
7.

НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТIВ ЗА КОРИСТУВАННЯ ПОЗИКОЮ,
ПРОЦЕДУРА ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТI

7.1. За користування Позикою Позича-llьник сплачуе Товариству Проценти, що зазначенi
У
графiку розрахункiв, який е невiд'емною частиною Щоговору позики. Строк та проценти за
користування Позикою та нарахування процентiв за [оговором позики обчислюються за
фактичну кiлькiсть календарних днiв користування Позикою.

7.2. ПРОЦеНТи За користування Позикою нараховуються з дня надання Позики
позича-пьнику до дня повного погашення Заборгованостi за Позикою включно.
нарахування i сплата процентiв проводиться на залишок Заборгованостi за Позикою.
7,З, Заборгованiсть за Щоговором позикИ, Що включае в себе суму Позики, HapaxoBaHi
проценти за користування Позикою та неустойку, Iцо пiдлягас сплатi Позичальником
шляхом безготiвкового перерахування коштiв у розмiрi суми Заборгованостi на поточний
рахунок Товариства у строк та у такiй черговостi погашення, що встановленi цими
Правилами та !оговором позики.
7.4. Позика, надана на умовах .ЩоговорУ позики, може бути повернута Позича,тьником
достроково, повнiстю або частково, шляхом безготiвкового перерахування грошових
коштiв на рахунок Товариства.
7.5. У РаЗi надходження на поточний рахунок Товариства грошових коштiв вiд
ПОЗичальника в достатньому обсязi для сплати Заборгованостi, зобов'язання Позича:lьника
ВВаЖаюТься нutлежно виконаними, у такому випадку !оговiр позики припиняс свою дiю з
дати зарахування грошових коштiв на рахунок Товариства.
7.6. ПОЗИчШIЬник приймас на себе ризики затримки платежiв при перерахуваннi грошових
КОШТiв на користь Товариства через TpeTix осiб та можливим блокуванням операчiТ з
ПеРеКаЗУ коштiв, якi пiдпадають пiд фiнансовий монiторинг. .Щля запобiгання затримки
платежiв Товариство рекоменду€ переказувати грошовi кошти для погашення
Заборгованостi за Позикою завчасно.
7.7. ЯКЩО ,Щоговором передбачена змiнювана процентна ставка, Товариство письмово
повiдомляс Позичальника про змiну такоТ ставки не пiзнiш як за 15 (п'ятнадцять)
календарних днiв до дати, з якоТ застосовуватиметься нова ставка.
7.8. Позичальник зобов'язаний сплатити Заборгованiсть будь-яким зручним способом з
перелiку, зазначеному на Сайтi Товариства, при цьому Позича,тьник самостiйно сплачуе
ПОСлУГи TpeTix осiб (фiнансових посередникiв), що здiйснюють перерахування грошових
коштiв у вiдповiдностi до дiючих тарифiв останнього.
7.9. Моментом повернення суми Заборгованостi за .Щоговором tIозики вважа€ться день
зарахування суми Заборгованостi на поточний рахунок Товариства.
7.10. При Заповненнi платiжних документiв для сплати Заборгованостi Позичальник у графi
<ПРизначення платежу) зазначае: кПогашення заборгованостi за договором позики J\Ъ _

вiдк

)

20_р.,

ПIБ, номер телефону>.

7,1l, У разi

некоректногО абО помилковогО заповнення Позичальником графи
<ПризначеннЯ платежу), Товариство мае право не прийняти платiж
. пр"Ъооу
неможливостi здiйснити iдентифiкацiю !оговору позики, за яким
вiдбувастьa" Ъппuru
Заборгованостi.

В такому випадку Позичальник ма€ право протягом З (трьох) кzrлендарних днiв
звернутись до Товариства через особистий кабiнет шляхом направлення
електронного
ПОВiДОМЛеННЯ В ДОВiЛЬНiй формi iз зазначенням: суми та способу
здiйснення Йur"*у,
орiснтовногО часУ виконаннЯ операцii (зазначенНя адресИ термiнала при здiйсненнi
переказу за допомогою термiналу самообслуговування, найменування бu"*у, адресу
вiддiлення банку - при виконаннi банкiвського переказу), iнших вiдомостей,
що дадуть
змогу iдентифiкувати платiж.
7.12. У разi недостатностi суми здiйсненого платежу Позича,rьником для виконання
зобов'язання за Електронним договором У повному обсязi ця сума погашае вимоги
Товариства у такiй черговостi:
1) у першу чергу сплачуються проценти за користування Позикою та Сума
позики;
2) у другу чергу сплачуються неустойка та iншi платежi вiдповiдно
до договору 11ро
споживчий кредит. При цьому, сума неустойки не може перевищувати половини суми,
одержаноi Позичальником за таким ,Щоговором, i не може бути збiльшена за
домовленiстю
cTopiH (ст. 2l Закону УкраiЪи <Про споживче кредитування>).
7.13. Графiк розрахункiв, який мiстить розрахунок поточноi Заборгованостi,
щоденно
оновлюеться в режимi реального часу в особистому кабiнетi Поiичальника на
Сайтi
ТоваристВа, та € невiд'смною частиною,Щоговору позики.
7,|4. У разi якщо Товариство при достроковому поверненнi не отримzlло вiд Позич.lльника
достатнЮ длЯ погашеннЯ Заборгованостi в повному обсязi суму коштiв за перiод
фактичного користування Позикою, Щоговiр позики продовжу€ свою дiю
pu"i1цa
"u
визначених умовах. Графiк розрахункiв автоматично коригуеться в частинi ur.rъ.r.rrr"
залишку Суми позики i процентiв за користування Позикою riaп" перерахування грошових
коштiв на поточний рахунок Товариства.
7.15. У разi пролонгацii !оговору Позичальник сплачуе лише обов'язковий платiж,
який
враховуе проценти за користування Позикою з дня пiдписання
позики
!оговору
до дня
пiдписанНя додаткоВоi угодИ до ,ЩоговОру в повнОму обсязi в
день обрання пролонгацii в
Особистому кабiнетi Позича,чьника.
7.1б. Послуга пролонгацii можлива наступного дня, пiсля сплати обов'язкого платежу
через
особистий кабiнет в день обрання пролонгацii Позичальником. Кошти, .upu*ouuni
касу бiдь-якого банкУ та/або банкiвським перекаЗом, булуть зарахованi на .ro.u-ar""
".р..
забогованостi або простроченот Заборгованостi за {оговором позики.
7.17. У разi надхОдженнЯ обов'язкоВого платежу наступним днем обраноТ пролонгацiТ
щоговору та/або не в повному обсязi для подальшот пролонгацii такий плътiж
"puro"y.r".,
як проценти за користування кредитом.
7.18. ТовариствО з€lлишас за собою право зменшення розмiру або списання суми
нарахованих процентiв та неустойки вiдповiдно до
умов Щоговору позики.
7.19. ПозичаJ'IЬник повинен сплатити Заборгованiсть не пiзнiше lЪрмiну платежу.
7.20. Товариство залишае за собою право здiйснити безспiрне an"au*rn" грошових коштiв з
банкiвського рахунку Позича-llьника, з використанням
рьквiзитiв платiжноi картки, яка
використову€ться для здiйснення операцiй по цьому
рахунку, зазначених в ОсЪбистому
кабiнетi, для повного погашення Заборгованостi.
7.2l. Товариство мае право проводити за погодженням iз Позича"rьником Реструктуризачiю
зобов'язань за Щоговором позики вiдповiдно до чинного законодавства.
7.22. За прострочення TepMiHy оплати Позичальником Товариство мас право припинити
йому нарахування процентiв вiдповiдно до умов !оговору.

строкулi позики

8. порядок змIни
8.1. Позичальник ма€ право звернутись ло Товариства не
ранiше шостого дня користування

Позикою з питання пролонгацii TepMiHY повернення Позики виключно через Особистий

l0

КабiНет. У випадку прийняття рiшення про пролонгацiю граничного строку повернення
ПОЗики пiсля сплати Позичальником Обов'язкового платежу, наступним днем Товариство
укладас iз Позичальником додаткову угоду про внесненя змiн до .Щоговору позики на
УМОВаХ Та В ПОРяДкУ, передбачених роздiлами 3 та б цих Правил за умови змiни строку
погашення платежу.

У разi HaMipy пролонгацiТ !оговору позики, обраноi в Особистому кабiнетi,
Позичальник сплачу€ лише обов'язковий платiж в день обрання пролонгацii в повному
обсязi у виглядi нарахованого процента з дня пiдписання .щоговору позики до дня
пiдписання додаткового договору (угоди).
8.З. ПродОвженнЯ строкУ дiТ TepMiHy поверненНя ПозикИ здiйснюсться виключно за умови
сплати Позичальником процентiв за користування Позикою.
8.4. ПiслЯ пiдписанНя додаткОвоi угодИ про внесення змiн до Щоговору позики, Графiк
розрахунКiв автомаТично корИгу€тьсЯ в частинi визначенНя сумИ зrL,Iишку Заборгованостi,
ПРОЦеНТiВ За користування Позикою, кiнцевоТ дати погашення Заборгованостi.
8.5. ВiДЛiК нОВоГо (змiненого) строку повернення Позики здiйснюеться з дня укладення
додатковоi угоди до Щоговору позики.
8.6. КiЛЬКiСТЬ Пролонгацiй строку дii {оговору позики не обмежена, за умови виконання пп.
8.1 - 8.4 цих Правил.
8.2,

9.

ПОРЯДОК ЗБЕРIГАННЯ ДОГОВОРIВ ТА IНШИХ ДОКУМЕНТIВ,
ПОВ,ЯЗАНИХ IЗ НАДАННЯМ ПОЗИКИ

9.1. На виконаннЯ ЛiцензiйнИх умов Товариство веде облiк та зберiгае укладенi !оговори та

iншi документи, пов'язанi iз наданням Позики, не менше нiж п'ять pokiB пiсля виконання

Bcix зобов'язань за ними, якщо iнше не встановлено законодавством.
9.2. Згiдно з Лiцензiйними умовами, Товариство здiйснюе реестрацiю !оговорiв шляхом
ВеДеННЯ В еЛектронному виглядi журналу облiку укладених i виконаних !оговорiв позики,
якi мiстять iнформачiю, необхiдну для ведення бухгалтерського облiку вiдповiдних
фiнансовО-господарСьких опеРацiй, з можливiстю роздрукування iнформацii на буль-який
МОМеНТ, а ТаКОЖ забезпечуе можливiсть вiдновлення втраченоi iнформацii
разi
виникнення будь-яких обставин непереборноi сили.
9.З. УКладенi в електроннiй формi Щоговори та iншi документи, пов'язанi iз наданням
ПОзики, зберiгаються у справах в iнформацiйнiй системi Товариства шляхом використання
вiдповiдного програмного забезпечення.

в

10.

ПОРЯДОК ДОСТУПУ СПОЖИВАЧIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ ДО

ДОкУМЕнтIв тА Iншоi lноормАцIi, пов,язАноi з нАдАнням позики
ТОВАРИСТВОМ

l0.1. Порядок доступу до док}ментiв та iншоi iнформацii, пов'язаноТ з наданням Позики, та
ОСОбливОстi системи захисту iнформацiТ визначаються внутрiшнiми док}ментами
Товариства, якi затверджуються у порядку, встановленому Статутом Товариства.
l0.2. Заявник/Позичальник мае право доступу ло iнформацii Товариства згiдно з вимогами
ст. |2 Закону Украiни кПро фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг), Законiв УкраiЪи <Про захист прав споживачiв>, кПро iнформацiю) та iнших aKTiB
чинного законодавства.
10.3. Щоговiр, Графiк розрахункiв, додатковi угоди, iншi ,Щодатки до !оговору позики
зберiгаються в електронному виглядi та доступнi Позича-гlьнику в Особистому кабiнетi.
l0.4. Цi Правила розмiщуються та оновлюються на Сайтi Товариства.
10.5. За необхiдностi отримання доступу до документiв та iнформацiТ, вiдмiнноi вiд TieT, що
доступна Позичальнику в Особистому кабiнетi та на Сайтi Товариства, - Позичttльник
Пода€ запит до Товариства шляхом направлення письмового звернення або листа на
електронну адресу Товариства.
10.6. ТОвариство протягом 30 (тридцяти) робочих днiв з дня направлення запита
Позичальником, мас розглянути запит та надати вiдповiдь щодо розгляду запиту шляхом

ll

направленнЯ вiдповiдногО електронногО листа
зазначену в Заявi.

на електронну адресу

Позичальника,

l0.7. Працiвники Товариства повиннi забезпечувати конфiденцiйнiсть iнформацii, що
надаеться Позичальником, i становить Його комерчiйну таемницю та мiстить конфiденцiйну
iнформацiю.
10.8. ,Цо конфiденцiйноi iнформацiт вiдноситься будь-яка iнформацiя про укладенi Щоговори
або iнформацiя, пов'язана iз розглядом документiв щодо надання Позикио HtuIBHa у
Товариствз, що не € загальнодоступною.
l0.9. Прачiвники Товариства, що володiють конфiденцiйною iнформацiею, пов'язаною iз
наданням Позики, не м€lють права використовувати в особистих цiлях.

l0.10. Порядок роботи

з

конфiденцiйною iнформацiсю регулю€ться

внутрiшнiми

документами Товариства вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи.
10.11. Органи виконавчоТ влади та мiсцевого самоврядування, ix посадовi особи в межах
cBoix повноважень, визначених законодавством, на пiдставi письмового запиту мають право
на отримання конфiденцiЙноТ iнформацiТ виключно у вiдповiдностi до вимог чинного
законодавства УкраiЪи.
11.

прогрАмА лояльностI

11.1. З метою заохочення споживачiв фiнансових послуг Товариством розроблено програму

у виглядi бонусiв таlабо рiзноманiтних акцiй. Дiя програми лояльностi
направлена на пiдвищення попиту щодо використання пропозицiЙ Товариства серед
користувачiв фiнансових послуг.
11.2. Впроваджена система надання коштiв у Позику Товариством на пiльгових умовах, у
тому числi:
зниження rтроцентноi ставки за користування Позикою вiдповiдно до кiлькостi
отриманих та повернутих ПозиччuIьником Позик;
вtIровадження акцiйних умов надання Позики за пiльговими умовами акцii;
нарахування
зарахування Заявникам бонусiв на умовах та в напрямах, якi
передбаченi Офiцiйними правилами програми лояльностi:
\1.2.\. Позику на пiльгових умовах отрим}.ють Позичальники, що своечасно, у повному
обсязi, без виникнення простроченоТ Заборгованостi за .Щоговором позики сплатили
Заборгованiсть та./або звернулись до Товариства з надання першого кредиту;
||.2,2. Iнформацiю щодо можливостi отримання Позики в рамках програми лояльностi
ПозичатIьник може отримати з iнформацiйного повiдомлення, що розмiщене на Сайтi
Товариства.
1 1.3. Впроваджена програма лояльностi, умови якоТ регламентуються Офiцiйними
правилами акцiТ <Кредит пiд 0,0|ОА в день), е невiд'емною частиною цих Правил.
лояльностi

.

о
.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРIШНЪОГО КОНТРОЛЮ ЩОДО
ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВНУТРIШНIХ РЕГЛАМЕНТУЮЧИХ
ДОКУМЕНТIВ ПРИ ЗЛЙСНЕННI ОПЕРАЦIЙ З НАДАННЯ ПОЗИКИ
l2.1. Товариство запроваджу€ систему внутрiшнього контролю, метою якоТ е перевiрка
здiйснення операчiй з надання Позики, вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту
12.

Товариства, цих Правил та наявних внутрiшнiх регламентуючих документiв. Внутрiшньому
контролю, зокрема, пiдлягають: наданi Товариством фiнансовi послуги; операчii, вчиненi на
виконання укладених,.Щоговорiв; ефективнiсть надання фiнансових послуг (в розрiзi cTpoKiB,
суми) та оцiнка ризикiв, пов'язаних з iх наданням; piBeHb комп'ютеризацii та iнформацiйноана,тiтичного забезпечення дiяльностi Товариства; внутрiшня та зовнiшня звiтнiсть
Товариства, адекватнiсть вiдображення результатiв дiяльностi Товариства; органiзацiя та
ведення бухгалтерського та управлiнського облiку, а також iх вiдповiднiсть MeTi та
завданням дiяльностi Товариства
вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства;
ефективнiсть управлiння трудов ими та матерiальними ресурсами Товариства.

у
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|2,2. основним завданням внутрiшнього контролю Товариства €] дотримання правил,
планiв, процедур, законiВ Украiни; збереження активiв; забезпечення достовiрноЬтi та
цiлiсностi iнформацiТ; економiчне та рацiона_llьне використання pecypciB Товариства;
досягнення вiдповiдних цiлей пiд час проведення операцiй або виконання завдань та

функцiй Товариства.
12.3. Внутрiшнiй контроль Товариства здiйсню€ться уповноваженими працiвниками та
вiдповiдальними особами Товариства i включас виконання наступних заходiв: реестрацiя
вхiдноi iнформацii щодо контрагентiв; первинний аналiз економiчноТ доцiльностi; суворе
дотримання внутрiшнiх правил та процедур, передбачених для укладення .Щоговорiв;
перевiрка дотримання цих Правил,
тому числi щодо оцiнки фiнансового стану
Позича-пьника; перевiрка повноти ресстрацii вхiдноТ iнформацii; аналiз фiнансово - правових
наслiдкiв укладення .Щоговорiв; оцiнка ризикiв та причин ix виникнення; супроводження та
контроль за виконанням .Щоговорiв; перевiрка внутрiшньоТ та зовнiшньоI бухгшrтерськоi i
фiнансовоi звiтностi Товариства; оцiнка здатностi уповноважених працiвникiв Товариства
нt}лежним чином зберiгати активи; оцiнка доцiльностi, рентабельностi придбання
матерiа,rьних pecypciB, коштiв, рацiональнiсть та ефективнiсть ik використання; оцiнка
здатностi прачiвникiв Товариства досягати вiдповiдних операцiйних або програмних цiлей i
виконання необхiдних завдань, виявлення та аналiз прогалин i недолiкiв у процедурi та
ква,тiфiкацiйному piBHi працiвникiв Товариства за наслiдками здiйснених контрольних
заходiв; органiзацiя ceMiHapiB та навчання працiвникiв Товариства з метою полiпшення ix
фахового рiвня. Ступiнь вiдповiдальностi посадових осiб та працiвникiв Товариства
встановлюсться вiдповiдно до укладених з ними трудових договорiв, Посадових iнструкцiй,
затверджених директором Товариства, та згiдно вимог чинного законодавства УкраiЪи.
l2.4. Контроль, що здiйснюеться керiвництвом Товариства, базуеться як на аналiтичнiй
iнформацii, поданiй фахiвцями, так i на пiдставi власних контрольних заходiв, а саме:
ознайомлення
особистий пiдпис працiвникiв Товариства
внутрiшнiми
Товариства
забезпечення
належного
виконання
для
регламентуючими документами
покладених на таких осiб трудових (посадових) обов'язкiв; перевiрка дослiдження
компетентностi працiвникiв, вiдповiднiсть посадам, якi вони обiймають; ана-пiз обсягу
активiв, лiквiдностi та обсягу наданих фiнансових послуг, ефективностi заходiв Товариства з
формування та використання резервiв; стан та якiсть виконання фiнансово - економiчних
планiв; конкурентоспроможнiсть Товариства; складнiсть та обсяг наданих фiнансових
послуг, ix фiнансова ефективнiсть; рацiональнiсть витрат на утримання Товариства; ступiнь
iнформацiйно-аналiтичного забезпечення дiяльностi Товариства; адекватнiсть та
ефективнiсть iснlточих заходiв внутрiшнього контролю; доцiльнiсть та можливiсть
здiйснення органiзацiйних та процедурних змiн у фiнансовiй ycTaHoBi; ступiнь
вiдповiда-llьностi директора Товариства визначасться трудовим контрактом, Посадовою
iнструкцiсю та вимогами чинного законодавства Украiни.
12.5. Порядок взаемодiТ працiвникiв Товариства щодо здiйснення ефективного внутрiшнього
контролю визнача€ться внутрiшнiми правилами, Посадовими iнструкцiями та трудовими
договорами i договорами цивiльно-правового характеру.
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ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ПОСАДОВИХ ОСIБ, ДО ПОСАДОВИХ ОБОВ,ЯЗКIВ
ЯКИХ НАЛЕЖАТЬ БЕЗПОСЕРЕДНЬО РОБОТА З КЛI€НТАМИ,
УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРIВ
1З.1. Посадовi особи Товариства, до посадових обов'язкiв яких нilлежать безпосередньо
13.

робота iз Заявниками/ПозичЕlльниками, укладання та виконання !оговорiв, зобов'язанi:
о виконувати своi обов'язки на пiдставi цих Правил та внутрiшнiх докумrентiв
Товариства;
о керуватись у своiй роботi чинним законодавством Украiъи;
. надавати органам контролю Товариства документи та iнформацiю, необхiднi для
контролю вiдповiдностi здiйснення ними cBoix посадових обов'язкiв;

lз

о

не

завдаватИ шкодИ iHTepecaM Товариства, не порушувати прав
та iHTepeciB
Позичальникiв Товариства;
нести встановлену законом майнову вiдповiда,тьнiсть.
13,2, цi посадовi особи несуть вiдповiдальнiсть за вчинюванi
ними дiт в порядку та в межах,
передбачених чиннИм законодавствоМ Украiни, Статутом Товариства та
цими Правилами.

о

14.

опис зАвдАнь, якI пIдлягАютъ виконАнню

ВIДПОВIДАЛЪНИМИ ПРАЦIВНИКАМИ ТОВАРИСТВА

14.1. Завданням керiвництва Товариства € здiйснення
розробки напрямкiв та найбiльш
ефективних способiв надання фiнансових послуг.
14.2. Завданням бу<галтера е правильне вiдображення операцiй з надання
фiнансових послуг
на пiдстаВi укладенИх !оговорiв з урахуванням вимог чинного законодавстЪа УкраiЪи.
14.з. Завданням юриста € анЕrлiз правових аспектiв операцiй з надання
фiнансових послуг,
контролЬ за дотриманням норМ чинногО законодавСтва при
укладеннi !оговорiв, здiйснення
захисту прав та iHTepeciB Товариства правовими засобами.
l4.4. Завданням вiддiлу супроводу заборгованостей Позичальникiв е супроводження
укладених Щоговорiв.
14.5. Завданням фiнансиста е оцiнка фiнансових
ризикiв, ана_lliз фiнансово-економiчного
стану та розробка шляхiв оптимiзацii дiяльностi Товариства.
14.6. ЗавДанняМ працiвниКа, вiдповiдЕulьного за проведення
фiнансового монiторингу, е
здiйснення передбачених законодавством процедур з виявлення
фiнансових оперЬцiй, якi
пiдлягаюТь фiнансОвому моНiторингУ та iншиХ фiнансових операцiй, що можуть бути
пов'язанi
легалiзацiею (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом,
тероризму
та фiнансування розповсюдження зброi масового знищення.
фiнансуванню

з

l4

