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ВНУТРIШНI ПРАВИЛА

надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту

ТОВАРИСТВА

З

ОБМЕ}ItЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

(ФIнАнСоВА коМПАнIя (ВоЛл€Т)
(новА рЕдАкцIя)

Киiв - 202l

1.

зАгАльнI шоложвння

1.1. Щi Внутрiшнi правила надання коштiв у позику9 в тому числi i на умовах
фiнансового кредиту, товАриством з оБмЕжЕною вIдповIдАльнIстю
,iоIнднСовД компдНLя (ВоЛЛ€Т> (далi - Правила та Товариство) регламентують

порядок надання грошових коштiв у позику фiзичним особам

|.i. цi

-

клiснтам.

Правила розроблено вiдповiдно до вимог Конститучii Украiни,

I-{ивiльногО

Украiни, Податкового кодексу Украiни, Законiв Укратни <про
Нацiональний банк Украiни>, <Про фiнансовi посл}ти та державне регулювання ринкiв
прав споя(ивачiв> (з
фiнансових послуг)>, <Про споживче кредитування)), <Про захист
Про електронну
урu*уuа""ям особлИвостей, передбачених циМ Законом), <<ПрО рекламу)),
кЪмерчiю>>, <<Про електроннi документи та електронний док}ментообiг>>, <Про захист
персональних даних>, <про лiцензування видiв господарськоi дiяльностi>>, кпро запобiгання

та Господарського кодексiв

та протидiю легалiзацii (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню
,.рорr.rу та фiнансуванню розповсюдження зброi масового знищення)>, Правил розрах}4{ку
небанкiвськими фiнансовими установами Украiни загальнот BapTocTi кредиту для споживача
та реальноi рiчноi процентноi ставки за договором про споживчий кредит, затверджених
,rо.Ъu"о"Ою ПравлiНня НацiоНальногО банкУ УкраiнИ (далi - нБу) 1L02.202I ль 16 (далi Правила розрахунку НБУ), Положення про визначення умов провадження дiяльностi з
фiнансовИх послуг, здiйсненнЯ яких потРебуе вiдповiдноI лiцензiТ (лiцензiйних
"uдu"""
aKTiB НБУ,
умов), затверд}кеного постановою Правлiння нБу 30.03.2021 J\Ъ 27, регуляторних
що здiйснюс законодавче унормування вимог до дiяльностi фiнансових компанiй на ринку
небанкiвського кредиц/вання, Статугу Товариства та iнших законiв Украiни з питань
ринкiв фiнансових послуг, а також прийнятих згiдно з цими законами

регулювання
нормативно-правових aKTiB.
1.3. цi Правила затверджуються Загальними зборами учасникiв згiдно Статугу Товариствzt.
Змiни до цих Правил вносяться Загальними зборами 1часникiв i набувають чинност-i з дати
ix затвердхtення.
|.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 послЦ до документiв та iншоi iнформацiТ, пов'язаноI з наданням
позики Товариством, порядок проведення внугрiшнього контролю щодо дотримання
законодавства та внугрiшнiх регламентуючих документiв при здiйсненнi операцiй з надання
позики, вiдповiдальнiсть посадових осiб, до посадових обов'язкiв яких належать
безпосередньо робота з клiснтами, укладання та виконання договорiв, олис завдань, якi
пiдлягають виконанню вiдповiдаJIьними працiвниками Товариства.
1.5. flaHi Правила е публiчною пропозицiсю (офертою) у розумiннi ст. ст. 641',644
I-{ивiльного кодексу Украiни укласти договiр про надання коштiв у позику, в тому числi i на
умовах фiнансового кредиту (далi - !оговiр позики або Щоговiр), на ).N,IOBaX, що встановленi
Товариством, i застосовуються у разi подання клiентом - фiзичною особою (заявником)
заяви на вебсайтi Товариства https:/imywallet.ua (лалi - Сайт Товариства) на отримання
позики та здiйснення iнших дiй, що передбачають цi Правила (акцепт).
,га
1.6. Публiчна пропозицiя Товариства набирас чинностi з дати ii офiцiйного оприлюднснl{я
дiс дО дати опрИлюдненнЯ ПравиЛ у новiЙ редакцii, Кожна редакцiЯ Правил з будь-якиtчtи
змiнами та доповненнями до них поширюеться лише на Ti .Щоговори позики, що укладенi
пiсля введення iх в дiю.
1.7. цi Правила с невiд'смною частиною Щоговору позики та с обов'язковими для виконання
клiснтами 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 рловах фiнансового кредиту.
2.

ТЕРМIНИ ТД ВИЗНДЧЕННЯ, IЦО ВИКОРИСТОВУЮТЪСЯ В ДДНИХ

прАвилАх

врегулювання простроченоi заборгованостi - здiйснюванi Позикодавцем/кредитором,
новим кредитором, колекторською компанiею заходи, спрямованi на погашення у

позасудовому порядку заборгованостi Позичальника, який прострочив виконання грошового
зобов'язання (прострочена заборгованiсть) за .Щоговором позики, передбаченим ч. 2 ст. З
Закону Украiни <Про споживче кредитування)).
Графiк розрахункiв
невiд'смна частина Щоговору позики, що мiстить розрахунок
Заборгованостi (в тому числi суми кредиту вiдсоткiв за користування кредитом) iз
зазначенням TepMiHa платежу,
Щата укладання Щоговору позики - день перерахрання грошовоi Суми позики на
банкiвський рахунок Позичальника.
Щоговiр позики вид кредитного договору, за яким позикодавець (Товариство)
зобов'язусться надати кредит (Позику) у розмiрi та на умовах, встановлених цим !оговором,
а спох(ивач (Позичальник) зобов'язуеться повернуrи кредит та сплатити проценти за
користування кредитом на умовах, встановлених,Щоговором (стаття 1 Закону УкраТни <Про
споживче кредитрання>).
Електронний договiр - домовленiсть Товариства та Заявника, спрямована на встановлення,
змiну або припинення цивiльних прав i обов'язкiв за,Щоговором позики в електроннiй формi,
надана Товариством з використанням iнформацiйно-телекомунiкачiйних систем, мiстить
icToTHi умови, 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 додасться до iнших електронних даних
особою, яка прийняла проlrозицiю (оферту) укласти Електронний договiр шляхом реестрацii
в iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй системi Товариства, що надав таку пропозицiю, та
надсилаються iншiй cTopoHi цього Щоговору. Одноразовий iдентифiкатор с особистим
ключем Заявника для формування електронного пiдпису.
Одноразовий iдентифiкатор доступний тiльки Заявнику, вводиться ocTaHHiM пiсля
ознайомлення з yciMa iстотними умовами Щоговору позики, за домовленiстю cTopiH
!оговору та правовим статусом прирiвнюеться до власнор)л{ного гliдпису.
Заборгованiсть - загальнi витрати споживача, пов'язанi з отриманням, обслугов)данням та
поверненням кредиту, включаючи проценти за користування кредитом, неустойку (стаття 1
Закону УкраТни <Про споживче кредитрання>).
Заява - документ встановленоi форми, який заповнюеться на Сайтi Товариства i HaMip
Заявника отримати грошовi кошти у позику.
Заявник - клiент - фiзична особа (у тому числi споживач фiнансових послуг), що отримус
фiнансову послуг для задоволення особистих потреб або мас rraMip укласти !оговiр позики з
Товариством шляхом присднання до зазначених умов i вчинення дiй, визнаtIених у цих
Правилах.
КЕП - квалiфiкований електронний пiдпис.
Колекторська компанiя - юридична особа (у тому числi небанкiвська фiнансова установа,
яка вiдповiдно до закону мае право надавати кошти у позику, в тому числi на умовах
фiнансового кредиту, таlабо послуги з .факторингу), включена до реестру колекторських
компанiй, яка в iHTepecax Позикодавця/кредитодавця (первiсного кредитора) таlабо нового
таким
кредитора (у разi замiни первiсного кредитора) вiдповiдно до договору
право
мас
здiйснювати
кредитором
таlабо
новим
Позикодавцем/кредитодавцем
врегулювання простроченоi заборгованостi.
Логiн для входа в особистий кабiнет унiкальна комбiнацiя букв таlабо цифр, яка
встановлюсться Заявником/Позичальником. При першому входi до Особистого кабiнетУ
Заявник самостiйно визначас в спецiальному полi <Логiн> обрану ним комбiнацiю. Для
входу в Особистий кабiнет Заявник/Позичальник вволить визначену комбiнацiю Логiну.
Заявник/ПозичаJIьник особисто несе вiдповiдальнiсть за збереження iнформацiТ про кЛот'iн>
Особистого кабiнету.
Нацiональний банк Украiни (НБУ) - регулятор ринку небанкiвських фiнансових послуг.
Новий кредитор - особа, яка у встановленому законодавством порядку набула за цивiльноправовим договором або з iнших пiдстав замiни кредитора у зобов'язаннi право вимоги за

-

i

з

-

ч. 2 ст. З Закону Украiни <Про
Щоговором позики або iншим договором, передбаченим
споживче кредит}ъання)).
Обовrязковий платiж - щомiсячна сума платежу Позичальником на рахунок Товариства,
що включас в себе Суму позики та проценти за користування Позикою, iншi обов'язковi
платежi вiдповiдно до Договору, починаючи з дня пiдписання .ЩогОВОРУ ПОЗИКИ ДО ДНЯ
пiдписанНя додаткоВоi угоди до цього Щоговору,
Особистий кабiнет - захищенi сторiнки Сайту Товариства, сформованi в момент ресстраuiТ
заявника/позичальника на Сайтi Товариства. ,Цоступ до Особистого кабiнету здiйснюсться
на пiдставi введення на Сайтi Товариства Логiну та Пароля для входа в особистий кабiнет
заявником/позичальником. За до[омогою особистого кабiнету Заявник/позичальник
здiйснюс взаемодiю з Товариством, мас цiлодобовий доступ до iнформацiI, що визначена в
Графiку розрахункiв, документiв, будь-якоi iнформачii, пов'язаноi з наданням Товариством
здiйснюеться Заявником/позичальником
фiнансови* no.ny.. .щоступ до Особистого кабiнету
пiсля введення Заявником/Позичальником Логiну та Пароля особистого кабiнету
""*nnouro
на Сайтi Товариства.
пароль входу в особистий кабiнет комбiнацiя букв/цифр/символiв, що задаIоться
заяъником/ Позичальником самостiйно в момент peccTpauii в Особистому кабiнетi у
вiдповiдному полi.
Паспорт спо}кивчого кредиту - iнформацiя, яка надаеться Заявнику до укладення flоговору
позики (Стандартизована форма) i с невiд'емною частиною цього Щоговору.
нацiональнiй валютi УкраТни (гривнi), щО надаютьсЯ
грошовi кошти
Заявнику/По.й"uпuп"ковi за .Щоговором, на умовах cTpoкoBocTi, платностi, зворотностi, що
передбаченi Щоговором позики.
позикодавець/кредитодавець - Товариство, фiнансова установа, яка вiдповiдно до закону
мае право надавати споживчi кредити.
позичальник _ фiзична особа (заявник), яка вiдповiдае вимогам до Заявника i з якою
товариство уклало Щоговiр позики на пiдставi направленоi даною особою Заяви.
прийняття (акцепт) укласти електронний договiр вiдбуваеться шляхом заповнення
формуляра заяви (форми) про прийняття такоI пропозицii в електроннiй формi, що
гtiдписуеться в порядку, передбаченому статтею l2 Закону Украiни кпро електронну

-

Позика

у

-

;:жlН";iu"u npoue'T'a

ставка -

у процентах
нормативновiдповiдно
обчислюеться
до
рiчних вiд загального розмiру виданого кредиту,
правових aKTiB НБУ.
система одержання, накопичення, зберiгання,
Реестр колекторських компанiй
використання та поширення iнформацiт (даних) про колекторськi компанii.
Реструктуризацiя зобов'язань за Щоговором позики - це змiна iстотних 1мов ,Цоговору
noa"n", що здiйснюеться Товариством на договiрних умовах iз Позичальником i впливае 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
оприлюднюсться державною мовою (якщо iнше не передбачено законодавством) iз
зазначенням дати такого оприлюднення. Товариство при розмiщеннi iнформацiт на Сайтi
забезпечус вiльний доступ буль-якоi особи до такоТ iнформацii, а також повiдомляс на
tsимогу заiнтересованих осiб адресу власного Сайту, на якому здiйснюеться розмiщення
iнформацiL Iнформацiя для загального ознайомлення може Дублюватися iншими мовами
вiдповiдно до закону,
Стандартнi тарифи - умови тарифiкацii процентiв за користрання 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 нада€ Позичальнику Позику.
сума позики сума коштiв, в межах якоi Товариство забезпечус надання Позики
заявнику/позичальниковi на умовах, що визначенi rщоговором позики.
зага.гlьнi витрати за Позикою, вираженi

-

-

TepMiH <<близькi особи>> вживаеться у Законi <Про споживче кредитрання)) в значеннi,
наведеному у Законi Украiни <<Про запобiгання корупчii>.
TepMiH платежу - кiнцева календарна дата повернення Позичальником Заборгованостi за

.Щоговором позики.

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВIДАЛЬНIСТЮ
кФIНДНСОВД КОМПДНIЯ (ВОЛЛ€Т>>, код за еЩРПОУ 4IЗЗ67З0, мiсцезнаходження:
04070, м. Киiв, вулиця Боричiв TiK, булинок З0. Розпорядженням KoMicii, що здiЙснюс
державне регуJlювання у оферi ринкiв фiнансових послуг (Нацкомфiнпослуг), вiд 28.09.2017
N9 3934 Товариство заресстроване як фiнансова установа, унесено до !,ержавного ресстру
фiнансових установ за Ns 1310З668, свiдоцтво cepii ФК JЮ 943 вiд 28.09,2017, кол фiнансовоТ
установи lЗ.
Iншi термiни та поняття, що вживаються у цих Правилах, мають змiст та значення
вiдповiдно до чинного законодавства Украiни.
Товариство/Позикодавець

3.

УМОВИ НАДАННЯ КОШТIВ У ПОЗИКУ

Товариство надае фiнансовi послуги лише пiсля здiйснення iдентифiкацii та верифiкацii
особи Заявника та вжиття заходiв вiдповiдно до Закону Украiни <Про запобiгання та
протидiю легалiзацii (вiдмиванню) лохолiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансранню
тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброi масового знищення)).
3.2. Позика надаеться 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 iх вiдповiдностi
вимогам законодавства та встановленим Товариством.
3.4. 1, Щля вiдповiдностi вимог до Заявника/Позичальника фiзична особа повинна:
мати паспорт громадянина Укратни (або iнший документ, що посвiдчуе особу та
вiдповiдно до законодавства Украiни може бути використаний на територii Украiни
для }кладення правочинiв). Якщо за звичаями нацiональноi меншини, до якоТ
належить особа, прiзвище або по батьковi не е складовими iMeHi, зазначаються лише
складовi iMeHi;
ресстрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв, номер (та за наявностi серiю) паспорта громадянина УкраIни, в якому проставлено вiдмiтку про вiцмову вiд
прийняття реестрацiйного номера облiковоi картки платника податкiв, чи номер
паспорта iз записом про вiдмову вiд прийняття ресстрацiйного номера облiковоТ
картки платника податкiв в електронному безконтактному HociT, унiкальний НоМеР
запису в Сдиному державному демографiчному peccTpi (за наявностi);
мати повну цивiльну правоздатнiсть та дiездатнiсть;
досягти повнолiття;
мати постiйну реестрацiю мiсця проживання на територii Укратни;
мати вiдкритий на власне iм'я банкiвський рахунок для зберiгання грошових коштiв
,га здiйснення Bcix видiв банкiвських операцiй
буль-якому банку Украiни,
3. 1,

.

.

о
о
о
о

грошовими коштами,

на

у

рахунку якого Заявник мас правО

СаМОСТiйНО

розпоряджжися;
дiяти вiд власного iMeHi, для задоволення власних потреб та не дiяти на корисТЬ
третьоi особи i не отримувати Позику в якостi представника третьоi особи;
о дiяти за згодою другого з подружжя при укладеннi.Щоговору одним iз подружжя;
о не перебувати у cTaHi алкогольного, наркотичного або токсичного сп'янiння, або
перебувати пiд впливом лiкарських препаратiв.
з.5. Надання Позики здiйснюсться тiльки пiсля проведення Товариством з використанням
cBoix професiйНих можлиВостей оцiнкИ кредитосПроможностi Заявника, враховуючи строк,
на який надасться Позика, суму Позики, а за потреби - доходи Заявника та мету отримання
Позики.
3.6. МаксИмальна сума ПозИки не обмежустЬся (ст. 104б Щивiльного кодексу УкраТни) i
нада€ться на загальних умовах надання Позики:

о

1

Позика

2 Позика

З Позика

4 Позика

5 Позиltа

Сума позики у гривнl
7о ставка за

мiсяць

7о СТаВКа За ОДИН ДеНЬ
О%

ставка за першi п'ять днiв
4.

о,/
,/о

о/
/о
о,/

/о

ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ДЛЯ ОТРИМДННЯ КОШТIВ У ПОЗИКУ

4.1. ЗаявниК, Що мас 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.з.В Заявi Заявник, який мас HaMip отримати Позику, зазначае достовiрнi, повнi особистi
Позики,
данi, якi необхiднi Товариству Для прийняття рiшення про надання
4.4. Товариство не несе вiдповiдальностi за дii Заявника при заповненнi Заяви на отримання

Позики.
4,5. Заявник, заповнюючи Заяву, надае свою повну та беззастережну згоду на збирання,
обробку, зберiгання, доповнення та передачу Товариству своiх персонаJIьних даних для
.,ръ".дьrпя оцiнки фiнансового стану Заявника та його спромо}кнiсть виконувати взятi на
себе зобов'язання .i До.о"ором позики на умовах та в порядку згiдно iз Законом Украiни
<I1po захисТ персоналЬних даних>. Вiдповiдно до ч. 2 ст. l2 Закону Украiни <Про захист
персональних даних>), Товариство повiдомляс Заявнику/позичальнику про Те, що
володiльцем наданих ним персонаJIьних даних е Позикодавець,
4.6. Згода Заявника/позичальника включае в себе, у т. ч. згоду на укладення Товариством
договорУ вiдступлення права вимоги/купiвлi-продажу праВ вимоги таlабо iнших договорiв,
пов'язаних з наданням послуг з повернення Заборгованостi, за вiдповiдним кредитним
Щоговором з будь-якою третьою особою.
ц.l , У разi виникнення cyMHiBiB у достовiрностi чи повнотi наданоi iнформацiТ про Заявника
Товариство ма€ право витребрати, а Заявник зобов'язаний подати iнформацiю (офiцiйнi
до*уra"r" або належним чином iх завiренi копii), що вимагаються законодавством або
внугрiшнiми документами Товариства.
4,8. Приймаючи до розглялу Заяву Заявника, Товариство мас право вiдмовити такому
Заявнику в укладеннi Щоговору позики.
4.g, Пiдтвердженням згоди Заявника на отримання Позики € направЛена на розгляД
товариству Заява про надання Позики з одночасною перевiркою реквiзитiв банку, в якому
вiдкрито рахунок Заявнику, номер банкiвського рахунка.
+.ro. дiиiнiсть реквiзитiв банку, в якому_вiдкрито рахунок Заявнику, номер банкiвського
заздалегiдь вiдомоi Заявнику
рахунка перевiряЮться за допомогоЮ резёрвуъаНня довiльноi,
Ьуr, до 1,б0 гривнi та з наступFIим зазначенням у вiдповiдному полi особистого кабiнету
заявником точноi суми, що була зарезервована. Точну зарезервовану суму Заявник може
дiзнатисЯ шляхоМ зверненнЯ в банк, який eMiTYBaB банкiВську платiжну картку. Заявнику
пропонуеться зверн)rгись в банк, використавши СМС-повiдомлення, засоби телефонного
зв'язку тощо.
4.11. Вiдповiднiсть зазначеноi суми пiдтверджус належнiсть банкiвського рахунку для
перерахування позики Заявнику та пiдтверджуе його згоду на отримання Позики.
5.

прийняття рIшЕння про ндддння коштIв у позику

5.1. Рiшення про погодження чи вiдмову у наданнi Позики приймаеться Товариством на
Заявником в електроннiй формi Заяви на отримання Позики та будь-якоi
пiдставi
"uдurоТ
iншоi додатковоi iнформацii.

5.2. Рiшення про надання Позики приймаеться Товариством пiсля

проведенFIя

автоматизованоi обробки персональних даних Заявника, що включае в себе rсомплексний
аналiз фiнансового стану, зокрема у разi невиконання ним зобов'язань за таким rЩоговором.
5.3, Товариство мае право зателефонувати Заявнику на телефонний номер, зазначениЙ 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 у Заявi.
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

i

Заяви.

5.5. Сума позики визначаеться вiдповiдно до вiдомостей, наданих у Заявi, в межах суми,
зазначеноТ у п. 3.6 цих Правил.
5.6. Заявник надас Товариству свою згоду на те, що до прийняття рiшення про надання
Позики Товариство мае право звернугись 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, але не обмежуючись, за:
невiдповiднiсть Заявника вiковим обмеженням згiдно з п. 3.4.1 цих Правил;
ненадання Заявником визначеноi
цих Правилах iнформацii або надання
недостовiрноi, неповноi таlабо помилковоi iнформачii;

.
.

.
.

о
о

у

наявнiсть у Заявника непогашеноi заборгованостi перед Товариством за ранiше
надану Позику;
не вiдповiднiсть кредитноi icTopii Заявника внугрiшнiй гlозиковiй полiтицi
Товариства;

наявнiсть iнформацii

з

iнших джерел, якщо така iнформацiя

с

публiчною

(вiдкритою), про високий ризик неповернення Заявником наданоi Позики;
низькакредитна платеспроможнiсть.

б. умови тА порядок уклАдАння договору позики
6.1. Щоговiр позики iз Заявником (Щодаток 1 до цих Правил) укладасться на умовах та в
порядку, визначених цими Правилами, i повинен вiдповiдати вимогам ст. б Закону Украiни
кПро фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг>), ст. 9 Закону
УкраIни <Про споживче кредитування). Якщо сторони домовилися укласти договiр за

допомогою iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем, BiH вважаеться укладениМ У
письмовiй формi (ч. 2 ст. 639 ЦК Украiни).
6.2, Позикодавець до укладення Щоговору розмiщуе 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. 72 Закону Украiни <Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв
фiнансових посл)л)) щодо права Позичальника на звернення до НБУ у раЗi ПОрушенНя
позикодавцем або новим кредитором таlабо колекторською компанiсю законодавства у

сферi споживчого кредитування,

в

тому числi порушення вимог до взаемодii

з

Позичальником при Врегулюваннi простроченоi заборгованостi.
6.3. У разi прийняття позитивного рiшення Товариство iнформуе Заявника/позичальника
шляхом вiдправлення СМС-повiдомлення на телесРонний номер, зазначений у Заявi, з
розмiщенням iнформацii щодо прийнятого рiшення в особистому кабiнетi таlабо шляхом
надсилання електронного повiдомлення на електронну адресу, ЗазначенУ У ЗаЯВi.
Електронне повiдомлення про прийняття позитивного рiшення у наданнi Позики мiстить
гiперактивному посиланню,
гiперактивне посилання. Здiйснюючи перехiд
Заявник/ПозичаJIьник отриму€ електронну копiю Щоговору позики.
6.4. У разi отримання .щоговору позики засобами електронного зв'язку Заявник укладас
'його
укласти
щоговiр позики з Товариством в особистому кабiнетi шляхом пропозицii

по

(оферти) Товариством та i1 Прийняття (акцепту) укласти електронний договiр Заявником

шляхом заповнення формуляра Заяви (форми) про прийняття такоi пропозицii

в

кПро
електроннiй формi, ,цо пiд.rr.уеться в порядку, передбаченому ст, |2 Закону УкраIни
електронну комерuiю> (п. 2 ч. б ст. 11 Закону УкраТни <<Про електронну комерцiю)).
6,5. Товариство не несе вiдповiдальностi за затримку отримання Заявником/позичальником
повiдомлення, надiсланого за допомогою електронних чи телефонних cepBiciB,
спричиненого проблемами в роботi вiдповiдних cepBiciB,
6.6. Товариство мас право вiдмовити Заявнику в укладеннi Щоговору позики пiд час, аJIе до
моменту пiдписання flоговору, у разi наявностi пiдозри про те, що Позика не буле
повернуга у визначений TepMiH.
6,7. Щля пiдписання Електронного договору Заявник здiйснюе вхiд на Сайт Товариства за
допомогою Логiну та Пароля до Особистого кабiнету,
6.8. Заявник/позичальник погоджуеться на використання в ycix вiдносинах, Що заснованi на
першомУ Щоговорi позикИ та на Bcix настУпних flоговорах позики, iнших договiрних
та Товариством,
угодах, що можуIь буги укладенi мiж Заявником/Позичальником
Електронного пiдпису одноразовим iдентифiкатором в якостi аналога власноручного
пiдпису мiж Товариством та Заявником/ ГIозичальником,
6.9. Заявник/Позичальник пiдписуе та пiдтверджус ознайомлення та згоду з yciMa iстотними
ч. з iнформацiею, наведеною у
умовами Щоговору позики та Щодаткiв до нього, у т.
позики)
у виглядi електронного
ilаспортi .norn"uuo.o кредиту (Щодаток 2 до [оговору
документа, створено.о aiiдrо з вимогами, визначеними Законом Украiни <Про електроннi
урахуванням особливостей,
документи та електронний документообiг>>, а також
перьдбачених Законом Украiни <<про електронну комерцiю)), з моменту пiдтвердження
ЕлЪктронним пiдписом одноразовим iдентифiкатором в особистому кабiнетi, дост}п до
якогоЪдiйснено з використанням унiкального Логiну та Пароля особистого кабiнету.
6.10. Товариство надае Позику в порядку одночасного перерахування суми, зазначеноi в
Заявi
позики, на рахунок банкiвськоi платiжноi картки, зазначеноi

з

у

щоговорi

позичальника.
строк не пiзнiше 3 (трьох)
6.1 1. Перерахування грошових коштiв здiйснюеться
банкiвських днiв з дати пiдписання Щоговору позики сторонами.
6.|2. Щатою укладення Щоговору позики мiж Товариством ПозичальникоМ е дата
перерахування Суми позики на банкiвський рахунок Позичальника.
6.i3_ Електронний договiр вважасться укладеним з моменту одержання Товариством на
пропозицiю укласти такиЙ договiр вiдповiдi Заявника про прийняття цiеi пропозицii в
порядку, визначеному ст. 1 1 Закону Украiни кПро електронну комерцiю>.
о. fц. У випадку повернення грошових коштiв, перерахованих на банкiвську платiжну
картку Позичальника У зв'язку з недiйснiстю його банкiвськоi платiжноi картки, Позика
вважасться достроково повернуIою Позичальником.
6.15. У разi вiдмови вiд укладення,щоговору позики Заявником чи ненадання згоди на
аналога
Електронного пiдпису одноразовим iдентифiкатором
""*op"ciu"""
власноручного пiдпису, протягом 3 (трьох) робочих днiв з дати прийнят,гя позитивного
У цьому разi
рiшеннЯ про надаНня ПозикИ, ТоварисТво маС правО скасуватИ це рiшенНя.
зu"""rп не позбавлясться права повторно подати Заяву на отримання Позики у загальному

у

i

як

порядку.
6.16. Згiдно ст. 15 Закону Украiни <Про споживче кредитування)), Позичальник мае право
вiдмовитися вiд договору про споживчий кредит протягом 14 (чотирнадцяти) календарних
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
порядкУ, ВиЗнаЧеНОМУ ЦИМИ
Електронного пiдпису одноразовим iдентифiкатором
правилами, з обов'язковим поверненням Товариству одержаних Позичальником коштiв
npor".o11a 7 (семи) календарних днiв та сплатою процентiв за перiод з дня одержання коштiв
дь дr" iх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит.

у

6.17.Y випадку:

.

втрати Позичальником мобiльного телефону;

о

втрати/замiни номеру телефону, зазначеного

у

Заявi, не враховуючи змiну

мобiльного оператора без замiни номера телефону;
втрати/пошкодження/викрадення паспорта громадянина Украiни (або iншого
документа, що посвiдчус особу та вiдповiдно до законодавства Украiни може буги
використаним на територii УкраТни 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 використовуеться для
здiйснення операцiй по рахунку Позичальника, зазначених в Особистому кабiнетi;
виникнення ризику несанкцiонованого використання платiжноi картки/логiну та
Пароля до Особистого кабiноту, Позичальник повинен негайно звернугись до Товариства будь-яким доступним йому
способом: шляхом надсилання електронного повiдомлення на електронну адресу
Товариства таlабо зателефонувати за номером контакт-центру 0(800)-21 1-049, зазнаЧеНиМ
на Сайтi Товариства, повiдомити Позикодавця про будь-який випадок та виконати
вiдповiднi дii за вказiвкою працiвника Товариства.
6,18. Виявивши факт шахрайства (злочин), Позичальник tIовинен негайно повiдомити
Товариство шляхом надсилання електронного повiдомлення на електронну адресу
Товариства таlабо зателефонувати за номером контакт-центру 0(800)-21 1-049, повiдомити
правоохороннi органи про те, що невiдома особа шахрайським шляхом заволодiла
кримiнальнОгО
надати Товариству витяг
грошовими коштами Позичальника
провадження.
Наявнiсть кримiнального провадження по факту протиправного заволодiння коштами
з карткового рахунку Позичальника не е достатньою пiдставою для вiдмови у виконаннi
умов Щоговору позики, оскiльки станом на момент розгляду справи Позичальником не було
надано рiшення щодо притягнення до кримiнальноi вiдповiдальностi особи, яка винна у
вчиненнi вказаних кримiнальних правопорушеннях, у тому числi якщо перекiLз, що
оскаржувався ПозичаJIьником, було здiйснено iз використанням втраченоi/викраденоi або
неправомiрно використаноi платiжноi картки таlабо Ti реквiзитiв, водночас Позичальник
повiдомив банк про Ti втрату/викрадення або неправомiрне використання реквiзитiв лише
пiсля проведення такого пероказу,
Згiдно цих Правил, Позичальник зобов'язався не повiдомляти ПIН платiжноi картки,
Логiн та Пароль до Особистого кабiнету, iншу контрольну iнформацiю, не передаВаТИ
платiжну картку (ii реквiзити) лля здiйснення операцiй iншими особами, вживати заходiв
для запобiгання втрати/пошкодження/викрадення картки iт.п. згiдно з п.6.17 цих Правил;
нести вiдповiдальнiсть за операцiями, здiйсненими з використанням ПIНа платiжноi карТки.
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7.

НАРАХУВАННЯ ПРОЦВНТIВ ЗА КОРИСТУВАННЯ ПОЗИКОЮ,
ПРОЦЕДУРА ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТI

7.1. За користування Позикою Позичальник сплачус Товариству проценти, що зазначенi у
Графiку розрахункiв, який е невiд'емною частиною Щоговору позики. Строк та проценти За
користування Позикою та нарахування процентiв за ,Щоговором позики обчислюються За
фактичну кiлькiсть каJIендарних днiв користрання Позикою.
дня надання Позики
7,2. Проценти за користування Позикою нараховуються
Позикою включно.
позичальнику до дня повного погашення Заборгованостi
нарахування i оплата процентiв проводиться на залишок Заборгованостi за Позикою.
7,3. Заборгованiсть за ,Щоговором позикИ, Що включае в себе суму Позики, HapaxoBaHi
проценти за користування Позикою та неустойку, що 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 fiоговором позики.

з

за

7.4. Позика, надана на умовах .Щоговору позики, може буrи повернуIа Позичальником
грошових
достроково, повнiстю або частково, шляхом безготiвкового перерахування
коштiв на рахунок Товариства.
7.5. у разi надходження на поточниЙ рахунок Товариства гроШОВИХ КОШТlВ ВlД
позичальника в достатньому обсязi для сплати Заборгованостi, зобов'язання Позичальника
вважаються належно виконаними, у такому випадку ,Щоговiр позики припиняе свою дiю з
дати зарахування грошових коштiв на рахунок Товариства,
7.6. ПозичыIьник приймае на себе ризики затримки платежiв при перерахуваннi грошових
коштiв на користь Товариства через TpeTix осiб та можливим блокуванням операцii з
переказу no-iiu, якi пiдпадають пiд фiнансовий монiторинг, Щля запобiгання затримки
плrатежiв Товариство рекомендус переказувати грошовi кошти для погашення
Заборгованостi за Позикою завчасно.
7.7. Якщо ,щоговором передбачена змiнювана процентна ставка, Товариство письмово
повiдомляе Позичал""r*u ,rро змiну такоi ставки не пiзнiш як за 15 (п'ятнадцять)
каJIендарних днiв до дати, з якоi застосовуватиметься нова ставка.
7,8. Позичальник зобов'язаний сплатити Заборгованiсть будь-яким зручним способом з
перелiку, зазначеному на Сайтi Товариства, при цьому Позичальник самостiйно сплачус
,rоЪпу." TpeTix осiб (фiнансових посередникiв), що здiйснюють перерахування грошових
коштiв у вiдповiдностi до дiючих тарифiв останнього.
7.9. Моментом повернення суми Заборгованостi за ,щоговором позики вважасться день
зарахування суми Заборгованостi на поточний рахунок Товариства.
Z.iO. При заповненнi платiжних документiв для сплати Заборгованостi Позичальник у графi
кпризначення платежу)) зазначае: кпогашення заборгованостi за договором позики Ns
20_р., ПIБ, номер телефону>,
вiд <_))
----_.z.t
р*-rп.пор.птного або помилкового заповнення Позичальником графи
<призначення платежу), Товариство мае право не прийняти платiж з приводу
здiйснити iдентифiкацiю !оговору позики, за яким вiдбуваеться сплата

t. v

".йо*rr""остi
Заборгованостi,
Ъ ,u*ory випадку Позичальник мае право протягом 3 (трьох) календарних днiв
звернуtись до Товариства через особистий кабiнет шляхом направлення електронного
,rо"iдоrп.ння в довiльнiй формi iз зазначенням: суми та способу здiйснення платежу,
орiснтовного часу виконання. операцii (зазначення адреси термiнала при здiйсненнi

найменування банку, адресу
за допомогою термlналу самообслуговування,
при виконаннi банкiвського переказу), iнших вiдомостей, uiо дадуть
вiддiлення банку
змогу iдентифiкрати платiж.
7,|2.
разi недостатностi суми здiЙсненого платежу Позичальником для виконання
зобов'язання за Електронним договором у повному обсязi ця сума погашас вимоги
переказу

-

У

Товариства у такiй черговостi:
l) у першу чергу сплачуються проценти за користування Позикою та Сума позики;
2) у друr-у чергу сплачуються неустбйка та iншi платежi вiдповiдно до договору про
споживчий кредит. При цьому, сума неустойки не може перевищувати половини суми,
одержаноi Позичальником за таким .щоговором, i не може бути збiльшена за домовленiстrо
cTopiH (ст. 21 Закону Украiни <Про споживче кредитування>).
7.1i. Графiк розрахункiв, який мiстить розрахунок поточноI Заборгованостi, щоденно
оновлюсться в режимi реального часу в особистому кабiнетi Позича_пьника на Сайтi
Товариств а, та с невiд'емною частиною Щоговору позики.
7.|4. У разi якщо Товариство при достроковому поверненнi не отримало вiд Позичальника
повному обсязi сумУ коштiВ за перiоД
достатню для погашення Заборгованостi

в

на ранiше
фактичного користування Позикою, Щоговiр позики продовжуе свою дiю
визначених умовах. Графiк розрахункiв автоматично коригусться в частинi визначення
залишку Суми позики i проuентiв за користування Позикою пiсля перерахування грошових
коштiв на поточний рахунок Товариства.
7.15. У разi пролОнгацiТ,ЩоговорУ ПозичальНик сплачУс лише обов'язковий платiж, який
врахову€ проценти за користування Позикою з дня пiдписання Щоговору позики до дня
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пiдписання додатковоi угоди до Договору в повному обсязi в день обрання пролонгацii в
Особистому кабiнетi Позичальника.
7.1б. Послуга пролонгацii можлива наступного дня, пiсля сплати обов'язкого платежу через
Особистий кабiнет в день обрання пролонгацii Позичальником. Кошти, зарахованi через
касу бiдь-якого банку таlабо банкiвським переказом, булугь зарахованi на погашення
Забогованостi або простроченоТ Заборгованостi за.Щоговором позики.
7.|1. У разi надходження обов'язкового платежу наступним днем обраноi пролонгаuiТ
Щоговору таlабо не в повному обсязi для подальшоТ пролонгацii такий платiж враховуеться
як проценти за користування кредитом.
7.18. Товариотво залиша€ за собою право зменшення розмiру або списання суми
нарахованих процентiв та неустойки вiдповiдно до умов Щоговору позики.
7.19. ПозичаJIьник повинен сплатити Заборгованiсть не пiзнiше TepMiHy платежу.
7.20. Товариство заJIишас за собою право здiйснити безспiрне списання грошових коштiв з
банкiвського рахунку Позичальника, з використанням реквiзитiв платiжноi картки, яка
використовусться для здiйснення операцiй по цьому рахунку, зазначених в Особистому
кабiнетi, для повного погашення Заборгованостi.
7.21. Товариство мае право проводити за погодженням iз Позичальником Реструктуризацiю
зобов'язань за Щоговором позики вiдповiдно до чинного законодавства.
7,22. За прострочення TepMiHy оплати Позичальником Товариство ма€ право припинити
йому нарахування процентiв вiдповiдно до умов Щоговору.
] .2З. Позикодавець надае Позичальнику детальний перелiк складових загальноi BapTocTi
Позики у виглядi Графiка розрахункiв (згiдно зi строковiстю, зазначеною у !оговорi позики,
- за кiлькiстю днiв, щомiсяця, щокварталу) у розрiзi супл погашення основного боргу, сплати
процентiв за користування Позикою, BapTocTi Bcix додаткових та супугнiх послуг
Позикодавця, кредитного посередника (за наявностi) та TpeTix осiб за кожним платiжним
перiодом за формою, наведеною в таблицi обчислення загальноi BapTocTi кредиту для
Позичальника та реальноi рiчноI процентноТ ставки за ,Щоговором позики у Щолатку 2 до
Правил розрахунку НБУ.
7.24. Позикодавець розраховуе Реальну рiчну процентну ставку за .Щоговором позики у
процентах згiдно з методикою розрахунку реальноТ рiчноi процентноТ ставки за ,ЩоговоротчI
позики, наведеною в ,Щодатку 2 до Правил розрахунку НБУ.

лi позики

8. порядок змIни строку
8.1. ПозичаJIьник мас право звернугись до Товариства не ранiше шостого дня користуваНня

Позикою з питання пролонгацiТ TepMiHy повернення Позики виключно череЗ ОсобистиЙ
кабiнет, У випадку прийняrrя рiшення про пролонгацiю граничного строку поверненнЯ
Позики пiсля сплати Позичальником Обов'язкового платежу, настулним днем Товарис'гвО
укладас iз Позичальником додаткову угоду про внесненя змiн до ,Щоговору поЗиКи На
умовах та в порядку, передбачених розлiлами 3 та б цих Правил за }ryIови змiни сТрОкУ
погашення платежу.

У

в

Особистому кабiнетi,
ПозичальНик сплачУс лише обов'язковий платiж в день обрання пролонгацiТ в повному
обсязi у виглядi нарахованого процента з дня пiдписання ffоговору позики до lu]я

8.z.

разi HaMipy пролонгачiТ Щоговору позики, обраноТ

пiдписання додаткового договору (угоди).
8,3. ПродОвженнЯ строкУ дii TepMiHy повернення ПозиКи здiйсню€ться виключно за умови
сплати Позичальником процентiв за користування Позикою.
8.4. Пiсля пiдписання додатковоi угоди про внесення змiн до Щоговору позики, Графiк
розрахунКiв автомаТично корИгуетьсЯ в частинi визначенНя суми зr}лишку Заборгованостi,
процентiв за користування Позикою, кiнцевоТ дати погашення ЗаборгованоСтi.
8.5. Вiдлiк нового (змiненого) строку повернення Позики здiйснюеться з дня укладення
додатковоТ угоди до Договору позики.
8.6, Кiлькiсть пролонгацiй строку дii Щоговору позики не обмежена, за умови виконання пп.
8.1 - 8.4 цих Правил.

ll

9.

ПОРЯДОК ЗБЕРIГДННЯ ДОГОВОРIВ ТД IНШИХ ДОКУМЕНТIВ,
ПОВ,ЯЗАНИХ IЗ НАДАННЯМ ПОЗИКИ

та
9,1. На виконання Лiцензiйних умов Товариство веде облiк та зберiгас укладенi .Щоговори

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,
шляхом
9,2. Згiдно з Лiцензiйними умовами, Товариство здiйснюс ресстрацiю Щоговорiв
виконаних
i
Щоговорiв позики,
ведення в електронному виглядi журналу облiку укладених
якi мiстять iнформuцir, необхiдну для ведення бухгалтерського облiку вiдповiдних
iнформацii на будь-який
фiнансово-.о..rодuр.ьких операцiй, з можливiстю роздрукування
момент, а тако71с забезпечуе можливiсть вiдновлення втраченоТ iнформацii в 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.

порядок доступу спожичАJIв_ чlнАн99911т9слуг до
докумЕнтIв тд Iншоi rноормАцIi, пов,язАноI з нАдАнням позики
10.

ТОВАРИСТВОМ

10.1. Порядок доступу до документiв та iншоi iнформачii, пов'язаноТ з наданням Позики, та

особливьстi системи захисту iнформацii визначаються внугрiшнiми документами

Товариства, якi затверджуються у порядку, встановленому Статугом Товариства,
10.2. Заявник/позичальник мас право доступу до iнформацii Товариства згiдно з вимогами
ст, |2 Закону Украiни кПро фiнансовi послуги та державне регулювання ринКiв фiнансовиХ
послуг)), Законig.Украiни кПро захист прав споживачiв>>, <Про iнформацiю)) та iнших aKTiB
чинного законодавства.
10.3. Щоговiр, Графiк розрахункiв, додатковi угоди, iншi Щодатки до ,Щоговору позики
зберiгають." .n.nrpoнHoMy виглядi та доступнi Позичальнику в особистому кабiнетi.
"
10.4. цi Правила розмiщуються та оновлюються на Сайтi Товариства.
10.5. За необхiдностi отримання доступУ до документiв та iнформацii, вiдмiнноi вiд тiсi, пlо
Позичальник
доступна Позичальнику в особистому кабiнетi та на Сайтi Товариства,
або
листа на
звернення
письмового
направлення
подuъ запит до Товариства шляхом

-

електронну адресу Товариства.

10.6, Товариство протягом

30

(тридцяти) робочих

лнiв

з дня

направлення запита

мае розглянути запит та надати вlдповlдь щодо розгляду запиту шляхом
направлення вiдповiдного електронного листа на електронну адресу Позичальника,
зазначену в Заявi.
10.7. Працiвники Товариства повиннi забезпечувати конфiденцiйнiсть iнформацii, що
,uдuur"с" Позичальником, i становить його комерчiйну таемницю та мiстить конфiденцiйну
позичальником,

iнформацiю.
tO.B, До конфiденцiйноi iнформацiТ вiдносйться будь-яка iнформацiя про укладенi.Щоговори
або iнформацiя, пов'язана iз розглядом документiв щодо надання Позики, наявна у
Товариств&, що не с загальнодоступною.
10.9. Працiвники Товариства, Що володiють конфiденцiйною iнформацiею, пов'язаною iз
наданням Позики, н9 мають права використовувати в особистих цiлях.
конфiденцiйною iнформацiею регулюеться внугрiшнiми
10.10. Порядок роботи
документами Товариства вiдповiдно до чинного законодавства Украiни.
10.1l" Органи виконавчоi влади та мiсцевого самоврядування, iх посадовi особи в межах
свотх повноважень, визначених законодавством, на пiдставi письмового запиту мають право
на отримання конфiденцiйнот iнформацii виключно у вiдгlовiдностi до вимог чинного
законодавства Украiни,

з

1

1.

прогрАмА лоялъностI

з метою заохочення споживачiв фiнансових послуг Товариством розроблено програму
лояльностi у виглядi бонусiв таlабо рiзноманiтних акцiй. Дiя програми лояльностi
1

1.1.

12

направлена на пiдвищення попиту щодо використання пропозицiй Товариства серед
користувачiв фiнансових послуг.
1 1.2. Впроваджена система надання коштiв у Позику Товариством на пiльгових умовах, у
тому числi:
зниження процентноi ставки за користування Позикою вiдповiдно до кiлькостi
отриманих та повернуtих Позичальником Позик;
впровадження акцiйних умов надання Позики за пiльговими умовами акцiт;
нарахування
зарахування Заявникам бонусiв на умовах та в напрямах, якi
передбаченi Офiчiйними правилами програми лояльностi:
||.2.\. Позику на пiльгових умовах отримують Позичальники, що своечасно, у повному
обсязi, без виникнення простроченоi Заборгованостi за .Щоговором позики сплатили
Заборгованiсть таlабо звернулись до Товариства з надання першого кредиту;
||.2.Z" Iнформачiю щодо можливостi отримання Позики в рамках програми лояльностi
Позичальник може отримати з iнформацiйного повiдомлення, що розмiщене на Сайтi
Товариства.
11.3. Впроваджена програма лояльностi, умови якоi регламентуються Офiцiйними
правилами акцiТ <Кредит пiд 0,01% в день)), е невiд'смною частиною цих Правил.

.

.
.

i

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРIШНЪОГО КОНТРОЛЮ ЩОДО
ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ТА BHYTPIшHIX РЕГЛАМЕНТУЮЧИХ
ДОКУМЕНТIВ ПРИ ЗЛЙСНЕННI ОПЕРАЦIЙ З НАДАННЯ ПОЗИКИ
12.1. Товариство запроваджус систему внутрiшнього контролю, метою якоi е перевiрка
здiйснення операцiй з надання Позики, вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту
12.

Товариства, цих Правил та наявних внугрiшнiх регламентуючих документiв. Внугрiшньому
контролю, зокрема, пiдлягають: наданi Товариством фiнансовi послуги; операцii, вчиненi на
виконання укладених,Щоговорiв; ефективнiсть надання фiнансових послуг (в розрiзi cTpoKiB,
суми) та оцiнка ризикiв, пов'язаних з ix наданням; piBeHb комп'ютеризацii та iнформацiйноаналiтичного забезпечення дiяльностi Товариства; внугрiшня 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 у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства;
ефективнiсть управлiння трудовими та матерiальними ресурсами Товариства.
12,2, Основним завданням внугрiшнього контролю Товариства е: дотримання правил,
планiв, процедур, законiв УкраТни; збереження активiв; забезпечення достовiрностi Та
цiлiсностi iнформацiТ; економiчне та рацiональне використання pecypciB Товарисr'ва;
досягнення вiдповiдних цiлей пiд час проведення операцiй або виконання завдань та

функчiй Товариства.
12.3. Внугрiшнiй контроль Товариства здiйснюеться уповноваженими працiвниками та
вiдповiдальними особами Товариства i включае виконання наст)дIних заходiв: ресстрацiя
вхiдноТ iнформацiТ щодо контрагентiв; первинний аналiз економiчноТ доцiльностi; сУВОре
дотримання внррiшнiх правил та процедур, передбачених для укладення flоговорiв;

перевiрка дотримання

цих Правил,

у

тому числi щодо оцiнки фiнансового

СТаНУ

Позичаltьника; перевiрка повноти реестрацii вхiдноi iнформацii; аналiз фiнансово - правоВих

наслiдкiв укладення Щоговорiв; оцiнка ризикiв та причин ix виникнення; супроводження Та
контроль за виконанням Щоговорiв; перевiрка внугрiшньоi та зовнiшньоi бухгалтерськоТ i
фiнансовОi звiтносТi ТоварисТва; оцiнка здатностi уповноважених працiвникiв Товариства
належним чином зберiгати активи; оцiнка доцiльностi, рентабельностi придбання
матерiальних pecypciB, коштiв, рацiональнiсть та ефективнiсть iх використання; оцiнКа
здатностi працiвниКiв ТовариСтва досягати вiдповiдних операцiйних або програмних цiлей i
виконання необхiдних завдань; виявлення та аналiз прогалин i недолiкiв у проЦеДУРi Та
квалiфiкацiйному piBHi працiвникiв Товариства за наслiдками здiйснених контрольних
заходiв; органiзачiя ceMiHapiв та навчання працiвникiв Товариства з метою полiпшення Тх
фаховогО рiвня. CTyTliHb вiдповiдальностi посадових осiб та прачiвникiв Товариства
tз

встановлюсться вiдповiдно до укладених з ними трудових договорiв, Посадових iнстрlкчiй,
УкраТни.
затверджених директором Товариства, та згiдно вимог чинного законодавства
12.4. Контроль, що .дiй."юсться керiвництвом Товариства, базусться як на аналiтичнiй
саме:
iнформацiт, поданiй фахiвцями, так i на пiдставi власних контрольних заходiв, а
внугрiшнiми
особистий пiдпис працiвникiв Товариства
ознайомлення
належного виконання
регламентуючими документами Товариства для забезпечення
перевiрка
дослiдження
покладених на таких осiб трудових (посадових) обов'язкiв;
обсягу
аналiз
обiймають,
вони
якi
посаДам,
компетенТностi працiвникiв, вiдповiднiсть
з
Товариства
заходiв
активiв, лiквiдносii та обсягу наданих фiнансових послуг, ефективностi
якiсть виконання фiнансово - економiчних
формування та використання резервiв; стан та
планiв; конкурентосIIроможнiсть Товариства; складнiсть та обсяг наданих фiнансових
послуг, iх фiнансо"u
рацiональнiсть витрат на уtримання Товариства; ступiнь

з

пiд

"ф.*r""нiсть;
iнформачiйно-аналiтичного забезпечення дiяльностi Товариства; адекватнiсть та
ефъктивнiсть iснуючих заходiв внугрiшнього контролю; доцiльнiсть та можливiсть
.дiй.""r"" органiзацiйних та процедурних змiн у фiнансовiй ycTaHoBi; ст5rпiнь
вiдповiдальностi директора Товариства визначаеться трудовим контрактом, Посадовою
iнструкчiею та вимогами чинного законодавства Украiни,
12.5. Порядок взаемодii працiвникiв Товариства щодо здiйснення ефективного внуrрiшнього

контролю визначаеться внуцрlшнlми правилами, Посадовими iнструкцiями та трудовими
договорами i договорами цивiльно-правового характеру,

ВIДПОВЦДЛЪНIСТЬ ПОСАДОВИХ ОСIБ, ДО ПОСАДОВИХ ОБОВ,ЯЗКIВ
ЯКИХ НДЛЕЖДТЬ БЕЗПОСЕРЕДНЬО РОБОТД З КЛI€НТДМИ,
УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРIВ
Товариства, до посадових обов'язкiв яких належать безпосередньо
особи
Посадовi
lз.1.
13.

укладання та виконання,Щоговорiв, зобов'язанi:
обов'язки на пiдставi цих Правил та внутрiшнiх документiв

робота iз Заявниками/ПозичаJIьниками,

.

викон}ъати своi

Товариства;
керуватись у своiй роботi чинним законодавством Украiни;
надавати органам контролю Товариства документи та iнформацiю, необхiднi для
контролю вiдповiдностi здiйснення ними своiх посадових обов'язкiв;
не завдавати шкоди iHTepecaM Товариства, не порушувати прав "га iHTepeciB
Позичальникiв Товариства;
нести встановлену законом майнову вiдповiдальнiсть.
13.2. цi посадовi особи несуть вiдповiдальнiсть за вчинюванi ними дiт в порядку та в межах,
передбачених чинним законодавством Украiни, Статугом Товариства та цими Правилами.

о
.
.

.

ОПИС ЗАВДАНЬО ЯКI ПIДЛЯГАЮТЪ ВИКОНАННЮ
ВIДПОВIДАЛЬНИМИ ПРАЦIВНИКАМИ ТОВАРИСТВА
14.1. Завданням керiвництва Товариства € здiйснення розробки напрямкiв та найбiльш
14.

ефективних способiв надання фiнансових послуг.
l4.2. Завданням бцгалтера € правильне вiдображення операцiй з надання фiнансових послуг
на пiдставi укладених Щоговорiв з урахуванням вимог чинного законодавства Украiни.
14,3. Завданням юриста е аналiз правових аспектiв операцiй з надання фiнансових послуг,
контролЬ за дотриманняМ норМ чинногО законодавСтва при укладеннi Щоговорiв, здiйснення
захисту прав та iHTepeciB Товариства правовими засобами.
14.4. Завданням вiддiлу супроводу заборгованостеЙ Позичальникiв е супроВоДжеННЯ

укладених .Щоговорiв.
14.5. Завданням фi"u"с".rа с оцiнка фiнансових ризикiв, аналiз фiнансово-економiчного
стану та розробка шляхiв оптимiзацii дiяльностi Товариства.
14.6- Завданням працiвника, вiдповiдального за проведення фiнансового монiторингу, с
здiйсненнЯ передбачених закоНодавствоМ процедуР з виявлеНня фiнанСових операцiй, якi
пiдлягають фiнансовому монiторингу та iнших фiнансових операцiй, шо можуть бути
|4

з

легалiзацiею (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом,
тероризму
та фiнансування розповсюдження зброi масового знищення.
фiнансуванню

пов'язанi

l(

