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Змiст

1.
l

2.
3.
4.

Загальнi положення
Визначення TepMiHiB, що використовуються в Правилах.

Умови та порядок укладення договорiв iз фiзи.пrими особами- споживачаN,Iи фiнансових послуг.

Умови та порядок укJIадення договорiв iз юридичними особами- споживачаiч{и фiнансових

послуг.

5.
6.

Порядок зберiгання договорiв та iнших документiв, пов'язаних з наданням фiнансових кредитiв,

Порядок доступу до документiв та iншоi iнформацiт, пов'язаноl з наданням фiнансових кредитiв,
та системи захисту iнформацii.

7.

Порядок проведення внутрiшнього контроJIю щодо дотримання законодttвства та внутрiшнiх
регл€lментуючих документiв при здiйсненнi операчiй з надання фiнансових кредитiв.

8.

Вiдповiда_гrьнiсть посадових осiб, до посадових обов'язкiв яких належить безпосередня робота з
клiентами, укладення та виконання договорiв.

9.
1.

Опис завдань, якi пiдлягають виконанню основними пiдроздiлами фiнансовоi компанii

Загальнi положення

1.1.

Правила визначають порядок i умови надання Товариством грошових коштiв у позику на
yl\{oвax фiнансового кредиту, права та обов'язки cTopiH, iншу iнформацiю, необхiдну для
укладання та належного виконання умов Кредитного договору, а також регулюють вiдносини,
що виникають мiж Товариством i ПозичЕlльником (надшri за текстом iменуються - кСторони>).
I_{i

|2 Щi Правила розробпенi з метою регулювання вiдносин, що виникають мiж ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ
РIШЕНЬ", та фiзичною особою або юридичною особою, що е позичальником у зв'язку з
наданням останЕьому позики, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту.

13.

|д.

15.

1б.

Правила розробленi у вiдповiдностi до вимог Щивiльного кодексу Украiни, Закону Украiни кПро
фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових посJIуг), Закону Украiни кПро
захист прав споживачiв>>, Закону Украiни кПро споживче кредитувzrння).

Правила мiстять перелiк прав та 'обов'язкiв cTopiH за Кредитним договором,
iнформацiю, необхiдну для нtlлежного виконання ptoB Кредитного договору.

а

також

Правила набирають чинностi з дати ix затверлження та офiцiйного оприлюднення, чим
Вважаеться оприлюднення цих Правил на електроннiй адресi в мережi IHTepHeT:
www.kreditmarket.ua та дiють до дати оприлюднення Правил у новiй редакцii.
Товариство мае право в односторонньому шорядку вносити змiни та доповнення в цi Правила.

2, Визначення TepMiHiB, що використовуються в цих Правилах
В цих Правилах зазначенi нижче термiни будуть мати наступнi визначення:
Zl. ТОВ (ФК (ЦФР>> (також - Товариство або Фiнансова установа) - Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю

(ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ (ЦЕНТР ФIНДНСОВИХ РIшЕНъ>

(iдентифiкацiйний код за еДРПОУ: 35725063)

22 Сайт-

iHTepHeT-cTopiHKa Товариств&, що знЕlходиться за адресою: wrvw.kreditmarket.ua. яка е
пУблiчна та на якiй розмiщенi дета.гrьнi рtови отримання та погашення Фiнансового кредиту, а

також публiчна iнформацiя, яка надаеться споживачаI\{ вiдповiдно до чинного законодавства
Украiни,

Ъ,

Заява-анкета-з.UIва потенцiйного позичальника на отримання кредиту в Товариствi.

24, Кредитний договiр-договiр за яким Товариство зобов'язуеться надати кредит у розмiрi та на
умовах, встановлених договором, а позичitльник зобов'язуеться повернуги кредит та сплатити

Ъ.

ПРОценти за користування кредитом на yмoBttx, встtlновлених договором;

ПозиЧальниК - фiзична особа, юридичЕа особа з.якоЮ Товариство уклЕlло Кредитний договiр
26. ПотеНцiйний позичальник - фiзична особа, юридиtIна особа, що мае HaMip укJIасти Кредиттrий
договiр з Товариством.

- спецiа_rriзований сайт htфs://clients.kreditmarket.ua, що формуються
ПотенцiйНому позиЧа.ltьникуДозичальнику в момент його ресстрацii на офiцiйному сайтi
товариства, за допомогою якого Потенцiйний позичальник/позича.rrьник здiйснюе повну
взаемодiю з Товариством з питань надання фiнансовоi послуги. [ля зруrностi Потенцiйного
позичальника/ПозичаJIьника розроблено версiю особистого кабiнету дJUI персонального
комп'ютера та дJuI мобiльного телефону.

Z7. Особистий кабiнет

28. Фiнансовий кредит (кредит)- грошовi кошти в нацiона_гlьнiй валютi Украiни, що надаються
Товариством Позичаrrьнику у вiдповiдностi до Кредитного договору.

3. Умови та
послуг.

3.1.

порядок укладення договорiв iз фiзичними особами-споживачами фiнаtлсових

Надання фiнансового кредиту (нада-тri також - кредит) здiйснюеться mJUIxoM перор€жування
грошових коштiв фiзичнiй особi на уý(овах платностi, cTpoкoBocTi та поворотностi згiдно вимог
цих Правил та чинного зilконодавства Украiни.

зz Фiнансовий
JJ.

кредит надаеться Позичальникtlп{ на власнi потреби

Фiнансовий кредит надаеться у виглядi кредиту в меж€tх строку дii Кредитного,Щоговору

.

сума кредиту встановлюеться за рiтпенням компетентного органу Товариства.
Строк корист}ъання кредиту вiДповiдае строку дii,Щоговору.

зд. Максима_тlьна

35.

Максима-пьна вiдсоткова ставка за наданий Фiнансовий кредит встановлюеться рiшенням
компетентного органу Товариства за зазнача€ться в Кредитному договорi

бУти наданий за участю кредитних посередникiв. Кредитними посередниками
можуть виступати кредитнi брокери або кредитнi агенти. Щiяльнiсть кредитних посередникiв не
нaлежить до фiнансових послуг i може включати збiр та опрацюванЕя документiв потенцiйного
позич€tльника для отримання кредиту, iдентифiкацiю
верифiкацiю потенцiйного
позичЕlльника, пiдготовку та пiдписання вiд iMeHi кредитодilвця Кредитного договору,
коЕсультування, надання iнформацiйних та iнших посередницьких послуг у споживчому
кредитуваннi. Iнформацiя про кредитних посередникiв розмiщуеться на ixHix власних веб-сайтах,
та на веб-сайтi товариства.

з6. КРеДИТ МОЖе

та

зJ. товариство приймае рiшення про надання фiнансового кредиту потенцiйному позичitльнику на
пiдставi Заяви-Анкети.

не несе вiдповiда-rrьностi за
Кредитного
договору.
укладеннi

3.8. Товариство

дii Позичальника при

заповнеIIнi Заяви-днкети та

39. IcToTHi умови надання Фiцансового кредиту зазначаються в Кредитному договорi.
3.10. КредИтний догОвiр укладаетьсЯ в письмоВiй
формi: у папероВому вигJUIдi або в електроЕному
виглядi з накладенням електронних пiдписiв, електронних цифрових пiдписiв, iнших аналогiв
власноруЧних пiдпиСiв (гrечатоК) cTopiH у порядку, визначеному законодавством.

3.11.

Зi сторони Товариства Кредитний договiр та будь-якi iншi документи пов'язаннi з укпаденням
та Виконанням Кредитного договору можуть бути пiдписаними одним iз наступних способiв:
-ВласнорУIним пiдписом уповноваженоi особи Товариства або його представником на пiдставi
вiдповiдного доруIення;
-накладенням електронного пiдпису;

-Використtlнням факсимiльного вiдтворення печатки кредитодавця та аrrалогiв власнорrшого
пiдпису уповноважених осiб кр9дитодавця за допомогою засобiв механiчного копiювання. При
цьому Товариство надае наступнi зразки аналогiв власноруIних пiдписiв уповноважених осiб
кредитодавця та зразок печатки Кредитодавця :

ig
+

княiг*g
."jм,

ftРzdr*Л К

F*чб

Щиректор з продажiв Раковський,Щенис Вiкторович
3.12

3.13.

ПотенЦiйний позичальНик пiдписУючи ЗаявУ - АнкетУ на отримtШня кредиту надае свою згоду
на використання Товариством Bcix BapiaпTiB пiдпису.

зi сторони Позича-rrьника Кредитний договiр та будь-якi iншi докуN[енти пов'язаннi

Та Викоцанням

Кредитного договору може бути пiдписаний одним iз способiв:

з укJIаденням

-Власнор}лчним пiдписом або Його представником на пiдставi вiдповiдrого доруIення;

-накладенням електронного пiдпису;

- На

Веб-сdЙтi кредитодавця www.kreditmarket.ua через застосувtlння позичtlльником
ОДнора:}ового iдентифiкатора/пароля (електронниЙ пiдпис одIорЕвовим iдентифiкатором),
надiсланого кредитодавцем за тим номером мобiльного телефону, за яким позичальник
iдентифiкуеться.
3.14.

ПрИ безпосереДньомУ зверненнi Потенцiйного позичаJIьника до Товариства, Потенцiйний
позичальНик ознайОмJIюетьсЯ з цимИ ПравиламИ, подае необхiднi докуý[енти дJUI проведення

iдентифiкацii та верифiкацii, встановлення дiлових вiдrосин, та оцiнки платоспроможностi. На
пiдставi наданоТ iнформацii потенцiйним позичzшьником скJIадаеться Заява-Днкета, яку BiH
особисто пiдписуе.
3.15.

При розглядi Заяви-Анкети Потенцiйного Позичальника про надання кредиту враховуеться його
кредитна iсторiя (за if наявностi). Строк розгJIяду зzUIв та документiв IIро надання кредиту та
прийняття рiшення встаЕовлюеться вiдповiдно до внррiшнiх правил Товариства,але не може
перевищувати 5 (п'яти) робочих днiв.

3.16.

Про ухвалене рiшення зIUIвIIик повiдомляеться в строк до 24 годин, при цьому товариство не
зобов'язана надати обЦрунтування прийнятого рiшення про вiдмову в надаЕнi кредиту KpiM
випадкiв передбачених чинним законодавством.

3.17.

У

випадку позитивного рiшення про видачу фiнансового кредиту Товариство надае
потенцiйНому позиЧальникУ до укJIадення КредИтногО договорУ iнформацiю, необхiдну для
порiвняння рiзних пропозицiй товариства з метою прийнятгя ним обrрунтовtlного
рiшення про

УкJIаДення Кредитного договору,

в тому числi з урахувtlнням обраншI певного типу кредиту.
ЗаЗНаЧена iнформацiя безоплатно надаеться товариством потенцiйному позичальЕику за
Спецiальною формою (паспорт споживчого кредиту) вiдповiдно до форми затвердженою ЗУ
кПро споживче кредитув€tння), у письмовiй формi (у паперовому вигjlядi або в електронному
ВИГЛЯДi З накладенням електронних пiдписiв, електронних цифрових пiдцlисiв, iнrлих ана_тrогiв
власнору{них пiдписiв (печаток) cTopiH у порядку, визначеному законодавством) iз зазначенням
дати надання такоi iнформацii та TepMiHy iT aKTymlbHocTi.
З.18.

Пiсля ознайомлення потенцiйного позичальЕика з пропозицiею про надання кредиту товариство
укладае Кредитний договiр з Позичальником.

3.19.

Пiсля пiДписання Кредитного договору Товариство надае Позичальнику кредит шлrrхом перекtr}у
Грошових коштiв на банкiвськиЙ рахунок, якиЙ зазначений Позичаrrьником в Кредитному
договорi.

3Д. Також, Потенцiйний позичЕtльник може отримати фiнансовий кредит он-лайн через Сайт
товариства у вiдповiдностi до вимог законодавства Украiъи.
321.

Порядок надання фiнансового кредиту
нормативними докумеIIтаI\{и Товариства.

в

епектроннiЙ формi реглаIчlентуеться внугрiшнiми

322 ПозичаIIьник зобов'язуеться виконувати Bci грошовi зобов'язаннrI за Кредитним договором
шляхом перекiву грошових коштiв за реквiзиталли вкtваними в Кредитному договорi та на сайтi
Товариства. Такий перек.tз може бути здiйснений у будь-який iз способiв, зазначених навеб-сайтi
товариства : www.kTeditmarket.ua

ВиТрати, пов'язанi iз самим здiйсненням зазначеного пероказу, покJIадttються на
позичальника; позичальник зобов'язуеться здiйснювати виконання грошових зобов'язань таким
чином, щоби на.rrежнi до отримаЕня товариства суми платежiв надходили на банкiвський рахунок
останнього у повному обсязi та в устаIIовлений строк в кредитному договорi. Щнем виконання
грошових зобов'язань позичtlпьника вважаеться день зарахрання сум тЕlких зобов'язань на
банкiвський рахунок товариства. Якщо, на виконання cBoix |рошових зобов'язань перед
ТОВаРИСТВОМ, ПОЗиЧ€lльник здiЙснюе платiж пiсля 21 години 00 хвилин поточЕого дня, то такий
платiж вважаеться здiйсненим у настуIIний банкiвський день.

3B.Yei

З24,

У разi затримання Позичальником сплати частини кредиту та/або процентiв щонайменше на одиЕ
к€rлендарний'мiсяць, кредитодавець мае право вимагати поверненшI кредиту, строк виплати
якого ще не настав, в повному обсязi.

несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за лостовiрнiсть, точнiсть та повноту
iнформацiТ, наданоi при зЕшовненнi Заявки -Анкети (в т.ч. за Реквiзити платiжноi картки

325. Позич€tпьник

Позичальника).
з25.

У випадку прострочення повернення кредиry таlабо сплати вiдсоткiв позичальник зобов'язаний

сплатити кредитодавцю пеню та штраф вiдповiдно до умов Кредитного договору
ЗЛ. Заборгованiсть за цим .Щоговором ввФкаеться простроченою з дня (дати), наступного за днем,
коли така Заборгованiсть мала бути сплачена, згiдно з yI!{oBtlMи Кредитного договору.

3Д. Сплата неустойки не звiльняе Позича-гrьника вiд виконання зобов'язiшь за Фiнансовим кредитом
та оплати вiдсоткiв за користування Фiнансовим крqдитом.

зD. У

разi порушення Позичальником прийнятих на себе зобов'язань за Фiнансовим кредитом
Товариство може передавати данi про неповернення Фiнансового кредиту до кредитного бюро
та/або TpeTix осiб, що залученi Товариством для вiдновлення його порушеЕого права.
3з0. Товариство однорil}ово повiдомпяе Позичальника, що його персонzrльнi даннi булуть передано
до бюро кредитних iсторiй вказаних в кредитному,ЩоFоворi, а ПозичЕlльник надае однор.lзово
згоду про передачу персональних даних до бюро кредитних iсторiй або TpeTix осiб
у рамках
вимог законодавства.

331.

Способи обмiну iнформацiею з Товариством: за телефоном (сарячоi лiнii> - 0 800 308 707,
шляхом наtrравлення поштових вiдправлень (поштою) за наступною адресою Товариства:
01033,м. КиiЪ, вул.Сiм'i Прахових, 50 кБ>; електронними повiдомленнями (електронною
поштою) за наступним адресом Товариства: info@fincom-fsc.com.ua. Способи обмiну
iнформацiею з Позичальником (вiдповiдно до вiдомостей, зtвначених Позичальником в ЗаявiAHKeTi): за контiжтними номерап{и телефону; шJuIхом направлеIIня поштових вiдправлень
(поштою) за адресtlп,Iи Позичапьника (адреса реестраuiТ за мiсцем проживання таlабо фактична
адреса проживання, якi вказанi Позичальником у Змвi-АнкетiКредитному договорi);
електронними повiдомленнями (електронною поштою) на адресу (адреси) електронноi пошти;
SМS-повiдомленнями та iншими видtlN,Iи повiдомлень на KoHTaKTHi номери телефонiв
Позичалtьника або розмiщення iнформацii в електронному кабiнетi Позичшrьника на сайтi
www,kreditmarkelaa .

З3Z

Позича-rrьник мае право доступу до iнформацiI, право на отримання якоi закрiплене в законtlх

УкраiЪи.
333.

ЗУ.

iнформацiйнi повiдомлення i листи направляються Товариством Позича-пьнику в
електронному вигJuIдi через Особистий кабiнет або на електронну пошту або у вигпядi СМС
або iнших видiв повiдомлень на номер телефона, вказаний у Заявi-Анкетi або поштою на
зареестровану адресу проживtшня вказану Позичальником. Iнформацiйнi повiдомлення
Позичальника до Товариства можуть бути направленi через Особистий кабiнет або шляхом
направлення на електронну пошту Товариства з електронноi адреси Позичальника, вказаноi
при реестрацii.

Bci

У випадку, якщо Позичальник втратив номер мобiльного телефону, зазначений в Заявi-Анкетi
таlабо паспорт, таJабо Логiн Особистого кабiнету, таlабо Пароль Особистого кабiнету, BiH
зобов'язаний TepMiHoBo зв'язатися з Товариством будь-яким доступним йому способом:
шJuIхом надсиланЕя електроцного повiдомлення таlабо зателефонувавши за телефонними
номерчtми Товариства, зазначеними на Сайтi Товариства, повiдомити Товариство i виконати
дii, рекомендованi працiвником Товариства.

3З5, Умови .Щоговору, а також вся iнформацiя, отримана СторонЕlп{и у зв'язку з укJIаданням або
виконанням Кредитного договору, наJiежить до iнформацii з обмеженим доступом та може
бути розкрита за взаемною згодою CTopiH або в iнших виIIадках, передбачених Кредитним
договором dбо чинним законодавством УкраiЪи.

ЗЖ. Ознайомившись з цими

ЗУ.

Правилаlrли, ПозичальЕик погоджуеться з тим, що BiH одержав вiд
Товариства всю достовiрну та повну iнформацiю, яка може бути необхiдна для прийняття
рiшення стосовно отримання Кредиту.

Позича;lьник надае згоду на те, що iнформацiя про стан заборгованостi Позичальника за
Кредитним договором буле надаватися йому Товариством/або особами уповноважеЕими на це
шляхом телефонних дзвiнкiв або вiдправлення текстових повiдомлень на номер мобiльного
телефону Позичальника та електронних листiв на його електронну адресу або надсиланням на
адресу Позича-пьника вiдповiдних письмових повiдомлень, та буле вiдображатися в
Особистому кабiнетi. KpiM того, Позичальник надае згоду на оц)имання вiд Товариства
iнформацii, яка носить реклЕlмно-iнформацiйний характер, щодо уN{ов надання Товариством
iнших послуг, у спосiб який зазначений в цьому пунктi або iншим цIляхом на власний розсуд
Товариством.

3З8. Позича-гlьниt</Потенцiйний позичrlльник приймаrочи умови цих правип надае згоду Товариству
на поширення Товариством iнформацii про Позичttльника, в тому числi його персональних
даних iншим особашr, зареестрованим вiдповiдно до законодtlвства УкраiЪи, що надають
послуги зi сшрияння повернення простроченоi (проблемноi) заборгованостi таlабо з якими
Товариство уклало або може укласти договiр, в тому числi, але Ее викJIючно, договiр
вiдступлення права вимоги за договорами/договором таlабо iнших, пов'язаних з цим послуг.

зз9, Щi Правила, а також буль-якi змiни та доповнення до них, затверджуються Товариства та
розмiщуються дJuI ознайомлення Bcix зацiкавлених осiб в примiщеннi'iовариства та на сайтi
Товариства.

обов'язком Позича.гlьника е вiдслiдковування на сайтi Товариства змiн та/або доповнень до

з,ф.

цих Правил.

кредиту (надалi також - кредит) здiйснюеться шляхом безготiвкового
перерахування грошових KQmTiB на банкiвськi реквiзити юриди.пriй особi на yмoB.tx платностi,
cTpoкoBocTi та поворОтностi згiднО вимоГ цих Правил та чинного законодitвства Украiни.

4.1. Надання фiнансового
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Фiнансовий кредит надаеться Позичальникам на власнi потреби

4З. ФiнанСовий креДит може надаеться у виглядi кредиту або кредитноТ лiнii в межulх строку
дii
Крелитного,.Щоговору

.

44. Максимальна cyl!{a кредиту встановJIюеться за рiшенням компетентного органу Товариства.
Строк користування кредиту вiдповiдае строку дii Щоговору.
45. МаксИмtlльна вiдсоткова ставка за наданий Фiнансовий кредит встzlновпюеться
рiшенням
компетентного оргаЕу Товариства та зазначаеться в Кредитному договорi
46, Т9рапИ9уо приймае рiшення про надання фiнансового кредиту потенцiйному позичztльнику на
пiдотавi Заяви-Анкети.
47. Товариство не несе вiдповiда-пьностi за
укладеннi Кредитного договору.

дii Позичальника при заповненнi Заяви-днкети

та

4.8. IcToTHi умови надання Фiнансового кредиту зазначаються в Кредитному договорi.

49. Кредитпий договiр укладаеться в письмовiй формi: у паперовому вигJIядi або в електронному
виглядi з накладеЕням електронних пiдписiв, електронних цифрових пiдписiв, iнших Ъна-тlогiв
власнорrших пiдписiв (печаток) cTopiH у порядку, визначеному зtжонод€lвством.
4.10.

При безпосеРедньому зверненiтi Потенцiйного позич€tльника до Товариства, Потенцiйний

позич€lльник ознайомJIюеться з цими Правилаlrли, подае необхiднi докумонти для проведення
iдентифiкацii та верифiкацii, встановлення дiлових вiдносин, та оцiнки платоспроможностi. На

пiдставi наданоi iнформацii потенцiйним позцчальником складаеться Заява-днкета, яка

пiдписусться уповноваженим предстilвником Позичztльника.
4.11.

При розглядi Заяви-Анкети Потенцiйного Позичальника про надання кредиту враховуеться його
кредитна iсторiя (за if HMBHocTi). Строк розгляду зtUIв та докуruентiв IIро надання кредиту та
прийняття рiшення встtlновлюеться вiдтlовiдно до внугрiшнiх правил Товариства,*е не може
перевищувати 10 (лесяти) робочих днiв.

4.12 ПрО у<валене

рiшення зtUIвник повiдомляеться в строк до 24 годин з дати такого ухвалення, при
товариство
не зобов'язана надати обrрунтування прийнятого рiшення про вiдмову в
цьому
наданнi кредиту kpiM випадкiв передбачених чинним законодtlвством.

4.13.

4,14.

4.15.

у

випадку позитивIIого рiшення про видачу фiнансового кредиту Товариство надае
потенцiйному позичсrпьнику до укладення Кредитного договору iнформацirо передбачену
чинним законодавством.
Пiсля ознайомлення потенцiйного позичальника з пропозицiею про надаIIня кредиту товариство
укладае Кредитний договiр з Позича-пьником.

Пiсля пiдписання Кредитного договору Товариство надае Позичаrrьнику кредит шJUtхом
безготiвкового перекtrlу грошових коштiв на банкiвський рахуfiок, який зазначений

Позичальником в Кредитному договорi.
4.16.

4.17.

4.18.

ПозичЕlльник зобов'язуеться виконувати Bci грошовi зобов'язання за Кредитним договором
тцляхом перекщу грошових коштiв за реквiзитЕll\,Iи вкtвЕlними в Кредитному логоворi.

Yci виц)ати, пов'язанi iз

саI\4им здiйсненням зазначеного перек&tу, покJIадаються на
Позичаllьника: позичttльник зобов'язуеться здiйснювати виконання грошових зобов'язань таким
чином, щоби належнi до отримання товариства суI\{и платежiв надходили на банкiвський рахунок
останнього у повному обсязi та в установлениЙ строк в кредитному договорi. Щпем виконання
грошових зобов'язань позичtlльника вважаеться-день зарахування cy}r таких зобов'язань на
банкiвський рахунок товариства. Якщо, на виконання cBoix грошових зобов'язань перед
товариством, позичапьник здiйснюе платiж пiсля 21 години 00 хвилин поточного дня, то такий
платiж вважаеться здiйсненим у наступний банкiвський день.

У разi затримання Позичальником сплати частини кредиту таlабо процентiв щонайменше на один
календарниЙ мiсяць, кредитодавець мае право вимагати повернення кредиту, строк виплати
якого ще не настав, в повному обсязi.

4.19.

Позичtlльник несе вiдповiда-тtьнiсть перед Товариством за достовiрнiсть, точнiсть та повноту
iнформацii, наданоi при заповненнi Заявки -Анкети (в т.ч. за Реквiзити платiжноi картки

Позича-ltьника).
4Ш.

У випадку простроченЕя повернення кредиту таlабо сплати вiдсоткiв позичальник зобов'язаний
сплатити кредитодtlвцю пеню та штраф вiдповiдно до умов Кредитного договору

421.

Заборгованiсть за цим.Щоговором вважаеться простроченою з дЕя (дати), наступного за днем,
коли така Заборгованiсть ма.rrа бути сплачена, згiдно з умовЕlпdи Кредитного договору.

42- Сплата неустойки не звiпьняе Позичальника вiд виконання зобов'язань за Фiнансовим кредитом
та оплати вiдсоткiв за користування Фiнансовим кредитом.

4В. У

разi шоруIцення Позича_шьником прийнятих на себе зобов'язань за Фiнансовим кредитом
товариство може передавати данi про неповернення Фiнансового кредиту до кредитного бюро
таlабо TpeTix осiб, що за.пl"rенi Товариством дJuI вiдновлення його порушеЕого права.

424. Товариство одноразово повiдомляе Позичальника, що його персоЕtlльнi даннi булуть передано
до бюро кредитних iсторiй вказаних в кредитному.Щоговорi, а Позичalльник надае одноразово
згоду про передачу персональних даних до бюро кредитних iсторiй або TpeTix осiб у радdках
вимог законодtlвства.

4Ъ.

Умови ,Щоговору, а також вся iнформацiя, отримана Сторонапdи у зв'язку з укладанням або
виконанням Кредитного договору,. н;rлежить до iнформацii з обмеженим доступом та може
бути розкрита за взаемною згодою CTopiH або в iнших випадках, передбачених Кредитним
договором або чинним законодавством Украiни.

426, Ознайомившись з цими Правилаrrли, Позичальник погоджуеться з тим, що BiH одержав вiд
Товариства всю достовiрну та повну iнформацiю, яка може бути необхiдна для прийнятгя

4л,

рiшення стосовно отримання Кредиту.

Позичальник надае згоду на те, що iнформацiя про стан заборгованостi Позичальника за
Кредитним договором буде надаватися йому Товариством/або особалли уповновЕDкеними на це
шJuжом телефонних дзвiнкiв або вiдправленнll текстових шовiдомлень на номер мобiльного
телефону Позичальника та електронних листiв на його електронну адресу або надсиланням на
аДресу Позичальника вiдповiдних письмових повiдомлень, та буле вiдображатися в
Особистому кабiнетi. KpiM того, Позичальник надае згоду на отримання вiд Товариства
iнформацii, яка носить рекJlЕlп{но-iнформацiйний характер, щодо yI![oB надання Товариством
iнших послуг, у спосiб який зазначений в цьому пунктi або iншим IIIJuIxoM на власний розсуд
Товариством.

4Ж. Позичальник/Потенцiйний

позичttльник приймаючи умови цих прzlвил надае згоду Товариству

на поширення Товариством iнформацiт про Позича-rrьника, в тому числi його персональних
даних iншим особаlл, зареестрованим вiдповiдно до законодЕtвства Украни, що надають
послуги зi сприяння повернення простроченоi (пробпемноi) заборгованостi таlабо з якими
ТоваристВо уклzlлО або може укластИ договiр, в томУ числi, але не виключно, договiр
вiдступлення права вимоги за договоралли/договором та/або iнших, пов'язаних з цим послуг.

4D.

Щi Правила, а тtжож буль-якi змiни та доповнення до них, затверджуються Товариства та
розмiщуються для ознайомлення Bcix зацiкавлених осiб в примiщеннi Товариства,а на сайтi
Товариства.

4л.

обов'язком Позичальника е вiдслiдковрання на сайтi Товариства змiн таlабо допов[rень до

цих Правил.

5.

Порядок зберiгання договорiв та iнших докумеIIтiв, пов'язаних iз наданням фiнансових
кредитiв

5.1 ,Щоговiр та iншi докуiuенти пов'язанi з Еаданням фiнансового кредиту з часу пiдписання
зберiгаrоться в спр€Iвах rrротягом 5 (п'яти) poKiB пiсля виконання взаемних зобов'язань
сторонами за договорами або пiсля дострокового припинення дii договорiв iз визначених ними
та (або) чинним зtlконодавством пiдстав. За наявностi додаткiв до договорiв вони зберiгшоться
разом з вiдповiдними договорами.

5.2. 3 метою забезпечення збереженостi договорiв та iнших докупtентiв, пов'язаних з надашЕям
фiнансових послуг, справи повиннi перебувати у робочих KiMHaTax або спецiально вiдведених
для цiеi мети примiщення, у сейфах та вогнетривких шафах, що зачиняються.
5.3. ,Щоговори та iншi документи, пов'язанi з наданням фiнансових послуг, облiковуються та
зберiгаються iз дотриманням наступного порядку:
- договори з клiентами -в електроннiй формах таlабо паперовiй ;
- особовi справи клiентiв - в електроннiй формах таlабо паперовiй ;
- iншi докуIиенти, що пов'язанi з договор€lми
- в електроннiй формах таlабо паперовiй
- журнаJIи та картки облiку укладених та виконаних договорiв
в електроннiй

формах таJабо
паперовiй;
- бухгалтерськi документи - в електроннiй формах таlабо паrrеровiй ;
- протоколи засiдань органiв управлiння та виконавчого органу
- в електроннiй формах таlабо
паперовiй ;
- ЖУРНttЛИ Реестрацii кореспонденцii - в електроннiЙ
формах таlабо паперовiй ;
5.6. Щокупlенти, cTBopeHi за допомогою.ПК, зберiгаються на загапьних пiдставах з дотримtlнням
порядку
обмеженого доступу.
5.7.

ВизначенНя докуN[еНтiв длЯ знищеншI i складанНя проводИться пiслЯ пiдготовки описiв справ
постiйного i тривалого зберiгання за цей же перiод; акти про видiлення документiв для
знищення що не пiдлягають зберiганню розгJIядаються керiвництвом одночасно з описом
справ.

6.

6.1.

62

Порядок доступу до документiв та iншоi iнформацi! пов'язаноi з наданням
фiнансових
кредитiво та системи захисту iнформацii'.
Порядок доступу до докумецтiв та iншоi iнформацii, пов'язаноi з наданням
фiнаrrсових
кредитiв регл€lN{ентуеться внутрiшнiми нормативними докуý{ентzlми Товариства.
Система захисту iнформацii забезпечуе безперервний зtжист докрtентiв та iншоi iнформацii,
пов'язаноi з наданЕям фiнансових кредитiв на ycix етапах ii
формування, обробки, переlачi та
зберiгання.

бз.

Захист iнформацii забезпечуеться шляхом впровадження та використilння вiдповiдноi системи

захисту, що скJIадаеться з:
норматиВно-прzrвоВих aKTiB Украiни' а також внугрiшнiх нормативних aKTiB Товариств&,
Що
регулюють порядок доступу та роботи з вiдповiдною iнформацiею, а також вiдповiдапьЕiсть
за порушенЕя цих правил;
- заходiв охорони примiщень, технiчного обладнання та персоналу Товариства;
- технологiчних та trроцрzlп,Iно-tшаратних засобiв криптографiчного зtlхисту iнформацii.
Товариство здiйснюе в межах cBoix повновчDкень зilхист iнформацii вiд:
_

6.4.

- несанкцiонованого

65.

66.

доступу до iнформацii - доступу ло iнформацii при наданнi фiнансових
кредитiв, що е конфiденцiйною iнформацiею осiб, якi не мtlють на це прав або поurrоuч*""",
визначених законодавством Украiни, атакож якщо це не встtlновпено договором. Iнформацiя,
що е конфiденцiйною визначаеться законодавством Украiни;
- внесеннЯ несанкцiоНованиХ змiн абО частковогО чи повноГо знищеншI iнформацii з надання
фiнансових кредитiв, якi не мають на це права або повноважень,
"изнаrенйiза*онодавством
Украiни, а також не встановпених договором.
Вiдповiдальнi спiвробiтники Товариства повiдомляють працiвника вiдповiдного пiдроздiлу про
випадки порушення вимог захисту iнформацiт. У разi виявлення при цьому ознак, що можугь
свiдчити про вчинення злочину, Товариство повiдомляе про такий випадок порушення вимог
захисту iнформацii вiдповiднi правоохороннi органи.

Спiвробiтники Товариства виконують вимоги щодо захисту iнформацiт та пiдтримують
конфiденцiйнiсть iнформацii, що використовуеться при наданнi фiнансових кредитiв.
Спiвробiтники Товариства несуть вiдповiда.ltьнiсть за Еенапежне викорЙстання та зберiгання
засобiВ зЕlхистУ iнформацii, вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи.

6:l. Клiенту

забезпечуеться право доступу д9 iнформацii щодо дiяльностi Товариства.
Уповноваженi посадовi особи зобов'язанi на вимогу Клiента надати наступну iнформацiю:
-

вiдомостi про фiнансовi покtвники дiяльностi Товариства та його стан, якi пiдлягають

обов'язковому оприлюдненню;
перелiк керiвникiв Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв; перелiк послуг, що
надаються Товариством;
- цiну/тарифи фiнансових послуг;
- iншу iнформачiю з питань цадання фiнансових посJtуг та iнформацiю, прtlво на отримання
якоi закрiплено в законах Украiни.
-

7. ПорядоК проведення внlтрiшrrього контролю щодо дотримання законодавства та
внутрiшНiх реглаМентуючих документiв при здiйсненнi операцiй з надапня фiнансових
кредитiв.

7.I. Контроль за здiйсненням надання фiнансових кредитiв здiйснюе

,72

уповЕоважеЕа особа
товариства, яка повиIIен мати вiдповiдний фаховий piBeHb згiдно з вимогtlми законодавства
украiни, що регулюе вiдносини у сферi надання фiнансових послуг.

Порядок проведення внутрiшнього контролю передбачае: здiйснення виконt}вчим органом або
вiдповiдальним працiвником внугрiшнiх перевiрок Товариства; виявлення працiвникiв, якi
допустили Ti чи iншi порушення вимог законодавства; у разi виявлення порушеrr", ix усунення
та проведення вiдповiдного навчання та роз'яснення з вiдповiдальними працiвникtlп{и,
у тому
числi iз можливим застосування вiдповiдних заходiв дисциплiнарного впливу.

73.

Порялок проведення внутрiшнього контролю вкJIючае в себе, в тому числi й те, що виконавчий
оргаJI та/або вiдповiда-пьний працiвник фiнансовоi компанii Еа якого покладенi обов'язки
контролю за фiнансовою послугою не менш нiж один рЕв на мiсяць здiйснюе перевiрку ycix
укладених договорiв, щодо надання даного ВиДУ фiнансовоi послуги з метою контроJIю
дотримання спiвробiтникаL{и фiнансовоi компанiТ вимог цих прЕlвил та Iмнного зtжонодt}вства
Украiни.

74,

Виконавчий орган таlабо вiдповiдальний працiвник виконуе TaKi осцовнi
функцii в сферi

проведенЕя внугрiшнього контроJIю

:

по проведенЕю перевiрок щодо дотриманЕя працiвникаrr,rи фiнансовоi
компанii вимог законодtlвства та внутрiшнiх (локальних) нормативно-прtlвових докуN{ентiв

- Органiзовуе роботу

шри укладеннi та виконаннi договорiв з даноi фiнансовоi послуги;
- Органiзовуе роботу по проведенню iнвентаризацii, узагальнюе

наслiдки докр(ентальних

перевiрок та iнвентаризацii, повiдомляе про них директора фiнансовоi компанii;
- Проводить перевiрки стану збереження коштiв i матерiальних цiнностей, достовiрностi облiку
i звiтностi;
- Здiйснюе контроль за усунення недолiкiв i порушень, виявлених попереднiми перевiрка:rли та
iнвентаризацiями;
- Розробляе пропозицii щодо удосконЕlленЕя контролю, збереження фiнансових коштiв та
матерiа.пьних цiнностей, полiпшуе роботу працiвникiв фiнансовоI компанii при укладеннi та
виконаннi договорiв з даноi фiнансовоi послуги.
75,

8.

8.1.

Уповноважений орган фiнансовоi компанii на пiдставi акту про виявлення або вiдсутностi
порушень з боку працiвникiв щодо здiйснення фiнансовlтх операчiй по дzlному виду фiнансових
ПослУг Вживае вiдповiднi заходи щодо усунення порушень та притягнення винних осiб до
вiдповiдмьностi передбаченоi даними правилапdи та чинним зtжонодавством УкраiЪи.

Вiдповiдальнiсть посадових осiб, до посадових обов'язкiв яких належить безпOсередня
робота з клiентами, укпадення та виконання договорiв.
Посадовi особи Товариства, до посадових обов'язкiв яких належить безпосередня робота

клiентаrии, укладання та виконання rЩоговорiв зобов' язанi

з

:

j виконувати cBoi посадовi обов'язки на пiдставi посадових iнструкцiй,
цих Правил та
внррiшнiх регламентуючих документiв Товариства;
- керуватись у своiй роботi законодавством Украiни;
- надавати органаi\,I контролю Товариства документи, необхiднi дпя контролю вiдповiдностi
здiйснення ними своiх посадових обов'язкiв;
органапd контролю
iHTepeciB клiентiв

8z

Посадовi особи, до посадових обов'язкiв яких належить безпосередня робота з клiентами,
укJIадання та викоЕання,Щоговорiв несугь вiдповiдаrrьнiсть за вчинюванi ними дiй в порядку та
в межах, передбачених чинЕим законодавством УкраiЪи.

Опис завдань, якi пiдлягають виконанню основними шiдроздiлами фiнансовоi компанii.
9.1,
В Товариствi створюються пiдроздiли вiдповйно до завдань, що мalють виконуватися в paN{Kax
надання фiнансовоi послуги.
92 ,Щирекцiя Товариства на чолi з Генерапьним директором е виконавчим органом Товариства та
Здiйснюе функцii у вiдповiдностi до Статугу Товариства, в т. ч. визначае, формуе, плаЕус,
ЗДiйСнюе i коорлинуе поточну дiяльнiсть пiдприемстЬа, визначае напрямки розвитку
пiдприемства у формуваннi цiновоi, фiнансовоi, податковоi, соцiальноi полiтики, забезпечус
сполУЧення економiчних i адмiнiстративних методiв керiвництва, матерittльних i моральних
стимулiв пiдвищення ефективностi дiяльностi, а також пiдсилення вiдповiдальностi кожного
працiвника за дору{ену йому роботу. Генеральний Щиректор вирiшryе Bci питання в межах
наДаних Йому повноважень, доручае виконання окремих органiзацiйно-господарських функцiй
iншим посадовим особам, забезпечуе додержання законностi, активне використаншI правових
засобiв удоскоЕitпення управлiння, змiцнення договiрноi дисциплiни i облiку, продставляе
тоВариство в Його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особалли, виконуе iншi

9.

повновuDкеЕня, ЕадаЕi Статутом Товариства.
9з.

ЮридичнИй пiдроздiл створенО з метоЮ розробкИ локументiв пр.Iвового xaptжTepy, наданнi
правовоi допомоги вiцдiлам Товариства. Юридичний пiдроздiл приймuе y,icrb пiдготовцi
у
обцрунтованих вiдповiдей у разi отримЕtння претензiй, .rроrrо."цiй, аншtiзуе iузага.шьнюе
результати розгляду судових справ, вивчае практику укJIадення i виконання договорiв з метою
РОЗРОбЛеННЯ ВiДПОВiДНИХ ПРОпозицiй для усунеЕня виявлених недолiкiв i полiпшення
господарсько-фiнансовоi дiяльностi пiдприемства, бере
участь у роботi з укладеЕIIя
господарських договорiв, пiдготовки висновкil про ix юриддчну обцруятованiсть, *о""ропю"
своечаснiсть подzlння довiдок, розрахункiв пЬясне"" ,Ъ iнших матЪрiалiв для пiдгоЪовки
вiдповiдей на претензii та зЕUIви, готуе ршом з iншими пiдроздiлам" .rро.rо."цiю про змiну
дiючих або вiдмiну тих наказiв, що втратиlпr чиннiсть, та iнших внутрiшнiх aKTiB, якi були
виданi товариством, проводить довiдково- iнформацiйну
роботу . ,rйru"" зtжонодавства з
надання фiнансових послуг, захисту прtlв споживачiв,
фiнансового монiторинц, iдентифiкацii
уrасникiв, готуе висновки щодо правових питЕlнь, якi виникшоть у дiяльностi-пiдпрrJraruu,
подае пропозицii для дiяльностi пiдприемства, надае консультацii про чиIIне законодавство,
а
такоЖ висновки з органiзацiйно-правових та iнших юридиIших питаЕь, надае
допомогу в
оформленнi документiв i akTiB майново-гrравового характеру.

9д.

Бухга_lrтерiя забезпечуе ведення бухга-птерського облiку, вiдповiдно
ло Закону

Украiни <про

бухга_гrтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi>, з
урахуванням особливЬстеЙ дiяльностi

товариства й технологii обробпення облiкових даних, вiдображае нарiжунках бухгаlrтерського
облiку Bci господарськi операцiiтовариства, вимагае вiд працiвникiв забезпечення нер<ильного
ix дотримання порядку оформлення та подilння до облiку первинних докупtентiв, забезпечуе

ёкладання на ocнoBi даних бухгшrтерського облiку фiнансовоi звiтностi пiдприе*"r"ч,
пiдписання iT та поданнЯ в установленi законодавствоМ строки' здiйснювати заходи
щодо
надання повноi, правдивоi та неупередженоi iнформацii про
фiнансовий стан, результати
дiяльностi та рух коштiв товариства, забезпечуе перерахування податкiв та'зборiв,
передбачених законодавством, проводить розрахунки з контрагентаI\.lи вiдповiдно
до
договiрних зобов'язань, здiйснюе контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та
ефективним виконанням матерiальних, трудових та
фiнансо""* p..yp.iB, органiзовуе роботу з
пiдготовкИ пропозицiй щодО визначення облiковоi полiтик" .riдпр".мства,
розрЪбп"о""
системи i форм управлiнського облiку та правил докуI!(ентообiгу, звiтностi -i контролю
господарсь(их операцiй, визначення прав працiвникiв на пiдписання первиt{них та зведених
облiкових документiв, нараховуе заробiтну плату, переказуе кошти за виконанi
роботи, веде
iншi розрахунки з працiвниками, громадянап{и та юридичними особами за встановленими
нормЕlми вiдповiдно до чинного законодавства.
95.

96.

9:7,

Пiдроздiл з продажу. Мета дiяльностi- органiзацiя роботи з продalку продуктiв та послуг
товариства, створення кана-шiв продажу, спiвпраця з кредитними посередникчtп{и, оцiнка якостi
продажу продуктiв та послуг Товариства, навчання персоналу. Розробляе внутрiшнi
документи, якi регламентують порядок видачi та погашення кредитiв.
Адмiнiстративно-господарський пiдроздiл. Мета дiяльностi забезпечення
умов для
безперебiйноi та ефективноi роботи праuiвникiв офiсiв пiдприемства, пiдтримання
сприятлиВих уN[оВ i комфортув офiсi, пiдтримання сприятливого психологiчного клiмату серед
працiвникiв офiсу, цiдвищення iмiджу пiдприемстца,
формуе iнформацiйно- комунiкативну
iнфрастрУктурУ пiдприемСтва, оргаНiзовуе, регулюе та контролюс проведення iнфЬрмацiйноана_пiтичноi роботи пiдприемства. Розробляс ана,пiтичнi, довiдковi Ti iншi матерiа_ltи з питilнь,
що стосуються дiяльностi товариства в межах своеi компетенцii, готуе аlrалiЪичнi довiдки,
пропозицii, доповiдi, звiти на ocHoBi аналiзу показникiв
розвитку товариства.
пiдроздiл управлiння персонаJIом бере щасть у формуваннi кадровоi полiтики товариства та
контролюе дiездатнiСть персоНалу, ре}ом з керiвникаlrли пiдроздiлiв
розробляе посадовi
iнструкцii та правила внутрiшнього трудового розпорядку, вжи"iu заходiв щодо забезпечення
вiдповiдних умов працi на робочих мiсцях. Забезпечуе
уклад€шня i виконання колективного

]

]

]

договору, забезпечуе роботу з ведýЕЕя дiдоводства в оргаrriзацiii вцдае Еакаtи про прийшягтя
та звiльпенвя з роботи, формуе особовi сшрави працiвникiв товариства.

,Щата

введевпя Правпл в дiю 06.05.2020

