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Ifi Правила надання грошових tсоштiв у кредит юридичним особам, фiзичним особампiдприсмцям ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ДIЯЛЬНIСТЮ (МIКРОФIНАНС) (надалi за
текстом - Правила) розробленi вiдповiдно до I]ивiльного кодексу УкраIни, Закону УкраТни
кПро фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг>, Закону УкраТни
кПро лiцензування видiв господарськоi дiяльностi>, Полоrкення про визначення умов
провад}кення дiяльностi з надання фiнансових послуг, здiйснення яких потребуе вiдповiдноi
лiцензii (лiцензiйних умов), затверджених постановою Правлiння НБУ вiд З0.0З.2021 J\Ъ27,
нормативно-правових aKTiB органiв, що здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг та чинного законодавства Украiни.
Вимоги до фiнансовоiустанови та ii вiдокремлених пiдроздiлiв для
надання фiнансових послуf
1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ДШЛЬНIСТЮ (МIКРОФIНАНС> (нада.lli за текстом Товариство) е фiнансовою установою та вiдповiда€ вимогам, викладеним в цьому роздiлi
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вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи.
1.2. Iнформацiя про Bci вiдокремленi пiдроздiли Товариства внесена до Сдиного державного
реесТру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та громадських формувань та до
.Щерясавного ресстру фiнансових установ вiдповiдно до вимог чинного законодавства Украiни.
1.3. Товариство мас цi Правила, що регламентують надання фiнансових та супутнiх послуl,,
затвердженi протоколом загаJIьних зборiв учасникiв.
1.4. Установчi документи Товариства вiдповiдають вимогам законодавства та мiстять
вичерпний перелiк видiв фiнансових послуг, якi надаються.
1.5. Щiлова репутацiя керiвника, головного бухгалтера, керiвника вiдокремленого пiдроздiлу
Товариства, фiзичних осiб, якi прямо чи опосередковано володiють iстотною участю у
Товариствi, с бездоганною вiдповiдно до пункту 2| Полояtення про визначення умов
провадження дiяльностi з надання фiнансових послуг, здiЙснення яких потребуе вiдповiдноТ
лiцензii (лiцензiйних умов), затвердх(ених постановою Правлiння НБУ вiд З0.03.2021 J\Ъ27,
1.6. Керiвник та головний бухгалтер Товариства вiдповiдають Професiйним вимогам до
керiвникiв та головних бухгалтерiв фiнансових установ, затвердх(ених вiдповiдним
нормативно-правовим актом органу, що здiйснюе державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг.
1.7. Товариство дотримусться вимогстаттi 10Закону УкраiЪи >Про фiнансовi послуги та
державне регулювання ринкiв фiнансових послуг> щодо прийняття рiшень у разi конфлiк,гу
iHTepeciB.

1.8. Товариство веде облiк укладених Кредитних !оговорiв, якi зобов'язане зберiгати не
менше HilK п'ять poKiB пiсля виконання Bcix зобов'язань за ними, якщо iнше не встановлено
законодавством,
1.9. Товариство мае облiкову та рееструючу системи (програмне забезпечення та спецiальне
технiчне обладнання), яка вiдповiдае законодавчим вимогам i передбачас ведення облiку
операцiй з надання фiнансових послуг клiентам та подання звiтностi до органу, що здiйснюе
державне регулювання ринкiв фiнансових послуг. Щанi облiковоi та ресструючоi системи
Товариства на будь-яку дату вiдповiдають даним бухгалтерського облiку.
1.10. Товариство мае комп'ютерну TexHiKy, яка дае змогу забезпечити ведення облiку та
реестрацiю операцiЙ з надання фiнансових послуг та виконацня вимог щодо подання до
органу, Iцо здiЙснюе дер}кавне регулювання ринкiв фiнансових послуг iнформацii,
встановленоi законодавством, та засоби зв'язttу (телефон, IHTepHeT, електронну пошту).
1,11. Товариство мас у власностi або в користуваннi oKpeMi неяситловi примiщення за його
мiсцезнаходя(енням та мiсцезнаход}кенням його вiдокремлених пiдроздiлiв.
1,12. Примiщення, у яких здiйснюеться обслуговування K.llicHTiB (клiентiв), доступнi для осiб з
iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення вiдповiдно до дер}кавних булiвельних
норм, правил i отандартiв, що документально пiд,rверджуеться фахiвцем з питань технiчного
обстехtення булiвель та споруд, який мас ква-lriфiкацiйний сертифiкат. Iнформацiя про умови
доступностi примiщення для осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення
розмiщена у мiсцi, доступному для вiзуального сприйняття клiентом (клiентем).
2

1.1З. Товариство забезпечуе зберiгання грошових коштiв i документiв та мае необхiднi засоби
безпеки (зокрема сейфи для зберiгання грошових коштiв, охоронну сигн€rлiзацiю та/або

вiдповiдну охорону).
1.14. Товариство викону€ укладенi ним Кредитнi Щоговори i пiд час укладання, виконання та
припинення дii таких договорiв дотримусться вимог, визначених книгою п'ятою Щивiльного
кодексу Украiни та дiючим законодавством УкраiЪи,
1.15. Товариство розкривае клiентам визначену законодавством iнформацiю rrро умови та
порядок його дiяльностi, що розмiщусться у мiсцi надання послуг клiентам таlабо на власному
веб-сайтi Товариства. Така iнформацiя повинна, зокрема, включати:
1) перелiк послуг, що надаються Товариством, порядок та умови ix надання;
2) BapTicTb, цiну/тарифи, розмiр плати (проценти) щодо фiнансових послуг заJIежно вiд виду
фiнансовоi
.
3) iнформацiю про механiзми захисту прав споживачiв фiнансових послуг.
На вимогу клiента Товариство порядку, визначеному законодавством, надас таку
iнформацiю:
i) вiдомостi про фiнансовi покЕвники дiяльностi Товариства та if економiчний стан, якi
пiдлягають обов'язковому оприлюдненню;
2) перелiк керiвникiв Товариства та if вiдокремлених пiдроздiлiв;
З) rсiльlсiс,гь акцiй (liгtallctlBoi устаповtт,га розп,tiр lIacToK, яtсi злtаrходrl,гься у BJIaoHOcTi.llteHiB jJ
l}иKoI,iaBLIoгo оргаIrу, а l]акож tтерелiк осiб, частки яких у стшутLlому ка,пi,гzt:Ii cPillarlcoBoT
усl,аtгlови або належна Тм кiльtсiс,гь акцiй сРiгrансовоТ установи перевиllIуrсlr,ь 5 вiдсоткiв;
4) iншу iнформацiю, право на отримання якоi визначено законом.

послуги;

в

2. Фiнансовi послуги Товариства
1.Товариство надае наступнi фiнансовi послуги:
- надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту;
2,2.Надання фiнансових послуг здiйснюеться за мiсцезнаходженням Товариства та./або його
вiдокремлених пiдроздiлiв.
2,

3.

Умови та порялок укладання Товариством Кредитних Щоговорiв iз

клr€нтами
3.1. Перед укладенням Кредитного ,Щоговору Товариство повiдомляе клiента у письмовiй або
електроннiй формi, у тому числi шляхом надання йому доступу до такоi iнформацii на

власному веб-сайтi, про:
1) свое найменування, мiсцезнаходження, контактний телефон, адресу електронноi пошти
особи, адресу, за якою приймаються скарги клiентiв фiнансових послуг;
2) вiдомостi про державну реестрацiю;
3) iнформачiю щодо включення Товариства до .Щержавного реестру фiнансових установ;
4) iнформацiю щодо наявностi лiцензii на надання вiдповiдноi фiнансовоi послуги;
5) контактну iнформацiю органу, який здiйснюс державне регулювання дiяльностi Товариства;
6) наявнiсть у клiснта права на вiдмову вiд Щоговору про надання фiнансових послуг;
7) строк, протягом якого клiснтом може бути використано право на вiдмову вiд,Щоговору, а
також iншi умови використання права на вiдмову вiд Щоговору;
8) мiнiмальний строк дii,Щоговору (якщо застосовувався);
9) наявнiсть у клiента права розiрвати чи lrрипинити ,Щоговiр, права дострокового виконання
,Щоговору, а також наслiдки таких дiй;
i0) порядок внесення змiн та доповнень до,Щоговору;
l 1) неможливiсть збiльпrення фiксованоi прочентноi ставки за Щоговором без письмовоi згоди
споживача фiнансовоi послуги;
12) механiзми захисту прав споясивачiв фiнансових послуг.
З.2. Iнформацiя, що надаеться клiенту, забезпечуе правильне розумiння cyTi фiнансовоi
послуги без нав'язування iT придбання.
,

3.3. Вiдповiдно до статгi б Закону Украiни <Про фiнансовi послуги та дер}кавне регулювання
ринкiв фiнансових послуг) Кредитний Щоговiр мiстить:
J

1) назву документа;

2) нжву, адресу та реквiзити суб'екта господарювання;
3i вiдомосri .rро nni."ru, який отримуе фiнансову послугу: прiзвище, iм'я, по батьковi, адреса
npo*""u"rn - дп" фiзичноi особи, найменування та мiсцезнаходя(ення - для юридичноi особи;
4) найменування фiнансовоi операцii;
5) розмiр фiнансового активу, зазначений у грошовому виразi, строки його внесення та умови
взасморозрахункiв;
6) строк дiТ,Щоговору;
7) порядок змiни i припинення дiТ Щоговору;
8) права та обов'язки cTopiH, вiдповiдальнiсть cTopiH за невиконання або ненаJIея(не виконання
умов,Щоговору;
-9;.riдr".рдrr,*п",

що iнформацiя. зазtлаttеllа в цаст,иtti друt,iй с,t,аг,гi 12 Заrсону УкрitТItи KIlpo
(lirraHcooi послуги та дер}кавI-Iе рсгуJIrовання риtlку (liгTaHcoBlrX послуг), надана клiенту;
10) iншi умови за згодою cTopiH;
11) пiдписи cTopiH.
заресстрованим
Позичальники).
вiдповiднО до законодавства УкраТни (далi за текстом 3.5. КредИт надаетьСя Позичальнику у нацiональнiй грошовiй одиницi Украiни - гривнi у
безготiвковiй формi шляхом перерахування грошових коштiв на розрахунковий рахунок
позичальника.
3.6. Виконання зобов'язань за Кредитним договором мо}ке бути забезпечене заставою.
3.7. Строк повернення кредиту зазначаеться у Кредитному договорi.
3.8. Кръдитний,щоговiр,всi змiни та доповнення до нього набувають юридичноi сили пiсля
пiдписання сторонами. Одностороння вiдмова Позичальника вiд Кредитного ,щоговору може
передбачатися в Кредитному ,Щоговорi. Недiйснiсть окремих умов Кредитного Щоговору,
Та в
рiшеннЯм судУ' не мае наслiдкоМ недiйсносТi всьогО КредитноГо ЩоговоРУ,
""iu"oun"ra
будь-якому разi не звiльнiс Позичальника вiд виконання своiх грошових зобов'язань за цим
3.4. Itредит надаетЬся юридичниМ особам, фiзичним особам-пiДпри€мцям,

ii

Кредитним .Щоговором.
зJ. Пiсля закiнчення строку) зазначеного у КредитномУ ,Щоговорi, Позичальник зобов'язаний
повернути Товариству отриману суму кредиту та сплатити суму нарахованих trроцентiв за
користування кредитом.
з.8. Позичальник мае право достроково повернути наданий кредит, як в повному обсязi, так i
частинами, сплативши проценти за користування кредитом за умовами Кредитного,Щоговору.
з.9. Позичальник мае 1rраво продовжити строк повернення кредиту в межах строку лii
Кредитного .Щоговору.
3.10. Товариство ма€ право здiйснити вiдступлення права грошовоi вимоги до Позичальника
(замiну пръдrrорu у зобов'язаннi) буль-якiй третiй особi за своiм вибором у разi порушення
строку- повернення кредиту Позичальником.
Позичальником
з. i t . До правовiдносин за Кредитним ,щоговором мiя< Товариством
застосовуеться строК позовноi давностi тривалiстЮ 5 (п'ять) poKiB.

i

клiснтiв фiнансових послуг
вiдповiдно до вимог чинного
Позичальника
особу
верифiкуе
та
4.1. Товариство iдентифiкус
.uпо"одu"ства УкраТни та встановлюЪ дu"i юридичноi особи абЬ фiзичноi особи-пiдприсмця,
4. Iдентифiкацiя та верифiкацiя

Позичальником за Кредитним Щоговором: повне найменування,
мiсцезнаходхення; дату та номер запису в единомУ дер}кавному peecTpi юридичних осiб,

що виступае

проведення державноi ресстрацii,
фiзичниХ осiб - пiдприемчiв та громадських формувань про
iдентифiкацiйнi
данi осiб, якi мають
орган (органи управлiння);
вiдомостi .rро
""по"авчий
право розпоряджulися рахунками та/або майном; iдентифiкацiйний код згiдно з Сдиним
вiдкрито
державним ресстром пiдприемств та органiзацiй Украiни; реквiзити банку, в якому
чинними
бути
pu*ynon, i номер поточного рахунка. Офiuiйнi документи особи мають
(дiЙс"ими) на момент Тх подання та включати Bci необхiднi iдентифiкацiйнi данi.

4.2. У разi виникнення cyMHiBiB стосовно того, що особа вистуlrае не вiд власного iMeHi,
Товариство iдентифiкус особу, вiд iMeHi якоi здiйснюеться фiнансова операцiя. У разi якщо
особа дiе як представник клiента, Товариство перевiряе на пiдставi офiцiйних документiв
наявнiсть у цiсi особи вiдповiдних повноважень, а також здiйснити iдентифiкацiю та
верифiкацiю такоi особи. У разi наявностi при здiйсненнi iдентифiкачiТ мотивованоi пiдозри
щодо надання клiснтом недостовiрноi iнформацiТ або навмисного подання клiснтом
iнформачii з метою введення в оману, Товариство надае iнформацiю про особу клiента та
фiнансовi операцiТ спецiально уповновarкеному органу виконавчоi влади з питань фiнансового
монiторингу.
4.З. Дл" здiйснення налеrкноi перевiрки Позичальника та забезпечення спроможностi
виконувати вимоги внутрiшнiх документiв Товариства з питань фiнансового монiторингу,
Товариство мае право витребувати передбачену чинним законодавством Украiни iнформацiю,
яка стосуеться iдентифiкацii особи Позичальника, у органiв державноi влади, а також
здiйснювати передбаченi чинним законодавством Украiни заходи щодо збору TaKoi iнформацii
з iнших джерел.
4.4. Товариство мае право витребувати, а клiент (представник клiснта) зобов'язанi подати
iнформацiю (офiцiйнi документи), необхiдну (необхiднi) для здiйснення налехсноi перевiрки, а
також для виконання Товариством iнших вимог законодавства у сферi запобiгання та протидii
легалiзацii (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та
фiнансуванню розповсюдження зброi масового знищення.

Порядок нарахування процентiв та повернення кредиту
5.1. Порядок нарахування процентiв за Кредитним ,Щоговором (щоденно, щомiсячно,
5.

щоквартально тощо) зазначасться у Кредитному Щоговорi.
5.2. Розмiр процентiв визначаеться в Кредитному,Щоговорi.
5.3. Плата за користування кредитом розраховусться шляхом множення розмiру вiдповiдних
процентiв (залехсно вiд строку користування кредитом) на суму кредиту.
5.4. Сплата кредиту, процентiв та iнших платехtiв у разi прострочення виконання зобов'язань
Позичальником за Кредитним ,Щоговором, здiйснюсться шляхом безготiвкового розрахунку
шляхом перерахування Позичальником грошових коштiв на розрахунковий рахунок
Товариства.
5.5.
разi наявностi простроченоi або строковоi заборгованостi за Кредитом таlабо
несплачених процентiв за користування ним, кошти направляються в такiй черговостi:
1) на вiдшкодування судових та iнших додаткових витрат, якi понесенi Товариством, зокрема
але не виклIочено витрат, понесених в зв'язку з пред'явленням вимоги i зверненням стягнення
на заставне майно;
2) на сплату неустойки (пенi, штрафiв) та iнших платехсiв, передбачених Кредитним

У

договором;
3) на сплату нарахованих процентiв за користування Кредитом;
4) на сплату суми Кредиту.
5.6. .Щатою виконання Позичальником своiх грошових зобов'язань за Кредитним .Щоговором
ввa>касться дата отримання Товариством грошових коштiв.
5.7. Нарахування штрафних санкцiй за прострочення виконання зобов'язань за Кредитним
.Щоговором припиняеться через 1 (один) piK вiд дня, коли зобов'язання мало бути виконано.
5.8. Якщо Позичальником сплаченоTовариству грошовi кошти у розмiрi, що перевищуе суму,
необхiдну для виконання ним грошових зобов'язань за Кредитним ,Щоговоромо Позичальник
мае право протягом 30 (тридцяти) календарних днiв письмово звернутись до Товариства з
проханням lrовернення суми переплати з обов'язковою вказiвкою свого коду СrЩРПОУ,
номеру та дати Кредитного.Щоговору, розмiру переплати та порядку Ti отримання: готiвково
випадку безготiвкового отримання банкiвськi реквiзити для
або безготiвково
перерахування).
5.9. Якщо Позичальник не звернувся до Товариства з вимогою повернення йому грошових
коштiв протягом 30 (тридцяти) календарних днiв з дня Тх оплати, Позичальник позбавлясться
права на iх отримання.

(у

iнших документiв,
пов'язаних iз наданням фiнансових послуг
Кредитних Щоговорiв та iнших документiв, пов'язаних iз наданням фiнансових послуг
б. Порядок зберiгання Кредитних Щоговорiв та

6.1..Щля

Товариством встановлюеться наступний порядок зберiгання:
6.1.1.Кредитнi Щоговори та iншi документи, пов'язанi iз наданням фiнансових послуг
Товариством, укладенi за його мiсцезнаходженням, протягом строку ix дii зберiгаються за
його мiсцезнаходженням.
6.|.2.Кредитнi Щоговори та iншi документи, пов'язанi iз наданням фiнансових послуг
Товариством, укладенi вiд iMeHi Товариства його вiдокремленими пiдроздiлами, протягом
строку ik дii зберiгаються за юридичною адресою Товариства.
6.1.З. Пiсля закiнчення строку дiI Кредитного,Щоговору, погашення,Кредиту Позичальником,
або у iнших випадках та порядку, передбаченим внутрiшнiми регламентуючими документами
Товариства, Кредитнi ,Щоговори та iншi документи, пов'язанi iз наданням фiнансових послуг,
передаються з вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства до apxiBy Товариства, де зберiгаються
протягом п'яти poKiB пiсля закiнчення строку дii Кредитного ,Щоговору або погашення
Кредиту Позичальником за умови завершення перевiрки державними податковими органами з
питань дотримання чинного податкового законодавства Украiни.
6.|.4. У разi виникнення спорiв (суперечок), порушення кримiнальних справ, вiдкритгя судами
провадження у справах
зберiгаIоться до ухвалення остаточного рiшення.
6.1.5..Щокументи (у тому числi електроннi), ix копii, записи, данi, iнформацiю щодо заходiв,
вжитих з метою виконання вимог у сферi запобiгання та протидii, зокрема щодо здiйснення
належноi перевiрки клiентiв (у тому числi iдентифiкацii та верифiкацii представникiв клiентiв,
встановлення
повноважень), а такоя( осiб, яким Товариством було вiдмовлено у
встановленнi дiлових вiдносин таlабо проведеннi фiнансових операцiй, атакояt yci документи,
що стосуються дiлових вiдносин (проведення фiнансовоi операцii) з клiентом, зберiгаються не
менше п'яти poKiB пiсля припинення дiлових вiдносин з клiентом або завершення разовоТ
фiнансовоi операцiТ без встановлення дiлових вiдносин з клiентом.
6.1.6. Щля зберiгання Кредитних Щоговорiв та iнших документiв, пов'язаних iз наданням
фiнансових послуг, до закiнчення та пiсля закiнчення строку Тх дii, Товариство мае спецiально
обладнане примiщення (apxiB) таlабо може користуватися послугами з архiвного зберiгання за
окремо укладеними ffоговорами.
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клiснтiв Товариства до документiв та iншоi iнформацii, пов'язаноi з
наданням фiнансових послуг Товариством
7.1. Товариство розкривае клiснтам визначену чинним законодавством Украiни iнформацiю
про умови та порядок його дiяльностi, шляхом if розмiщення у мiсцi надання поспуг клiентам
та на власному веб-сайтi. Пiд час розкриття такоТ iнформацiT Товариство забезпечус
7. Порядок доступу

дотримання чинного законодавства про мови.

'7.2. Керiвництво

та

працiвники Товариства повиннi забезпечувати конфiденцiйнiсть
iнформацiТ, що нада€ться Позичальником i становить його комерцiйну, професiйну тасмницю

та мiстить конфiденцiйну iнформацiю.
7.З.На вимогу клiснта Товариство в порядку, передбаченому Законом Украiни "Про доступ до
публiчноi iнформацii", надае таку iнформацiю про Товариство: .,!

- вiдомостi про

фiнансовi показники дiяльностi та iT стан, якi пiдлягають обов'язковому

оприлюдненню;
- перелiк керiвникiв;
- перелiк вiдокремлених пiдроздiлiв;
- перелiк послуг, що надаються;
- цiну/тарифи фiнансових послуг;
- перелiк осiб, частки яких у статyшому капiТалi перевищують пtять вiдсоткiв;
- iншу iнформацiю з питаIIь надання фiнансових послуг та iнформацiю, право на отримання
якоi закрiплено чинним законодавством Украiни.

1.4. Товариство також розкривае шляхом розмiщення на безоплатнiй ocHoBi

в

загальнодоступнiй iнформачiйнiй базi даних про фiнансовi установи та на власному веб-сайтi
в обсязi та порядку, встановлених чинним законодавством УкраiЪи, таку iнформацiю:
1) повне найменування, iдентифiкацiйний код та мiсцезнаходження;
2) перелiк фirrансових послуг, що надаються;
З) вiдомостi про власникiв icToTHoT yracTi (у тому числi осiб, якi здiйснюють контроль за
Товариством);
4) вiдомостi про склад наглядовоi ради (за fi наявностi) та виконавчого органу;
5) вiдомостi про вiдокремленi пiдроздiли;
6) вiдомостi про виданi лiцензii та дозволи;
7) рiчну фiнансову та консолiдовану фiнансову звiтнiсть;
8) вiдомостi про порушення провадження у справi про банкрутство, застосування процедури
санацii;
9) рiшення про лiквiдацiю;
l0) iншу iнформацiю, що пiдлягае оприлюдненню вiдповiдно до Закону Украiни <Про
фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг).

Порядок проведення внутрiшнього контролю щодо дотримання чинного
законодавства Украiни та внутрiшнiх регламентуючих документiв при здiйсненнi
операцiй з надання фiнансових послуг
8.1 . Згiдно cTaTTi 15' Закону УкраТни кПро фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв
фiнансових послуг) у Товариствi для проведення внутрiшнього аудиту (контролю) дiс
внутрiшнiй аудитор, який пiдконтрольний та вiдповiдальний перед загальними зборами
8.

учасникiв.
8.2. Внутрiшнiй аудит (контроль) передбачае:
- нагляд за поточною дiяльнiстю Товариства;
- контроль за дотриманням законiв, нормативно-правових aKTiB органiв, якi здiйснюють
дер}кавне регулювання ринкiв фiнансових послуг, та рiшень органiв управлiння Товариства;
- перевiрку результатiв поточноТ фiнансовоi дiяльностi Товариства;
- аналiз iнформацii про дiяльнiсть Товариства, професiйну лiяльнiсть if працiвникiв, випадки
перевищення повноважень посадовими особами Товариства;
- виконання iнших передбачених законами функцiй, пов'язаних з наглядом та контролем за
дiяльнiстю Товариства.
8.3. Постiйний монiторинг здiйснюсться у ходi щоденноi поточноi дiяльностi Товариства та
передбачае контроль за додержанням працiвниками вимог чинного законодавства Украiни та
внутрiшнiх регламентуючих документiв Товариства.
8.4. Порядок взасмодii вiдокремлених пiдроздiлiв та працiвникiв Товариства щодо здiйснення
ефективного внутрiшнього контролю визначаеться внутрiшнiми правилами, положеннями,
накzLзами, розпорядженнями директора, посадовими iнструкцiями працiвникiв та iншими
внутрiшнiми документами Товариства.
9.

Вiдповiдальнiсть посадових осiб, до компетенцii яких належить безпосередня робота
клiснтами та укладання Кредитних Щоговорiв

з

9.1. Посадовi особи Товариства, до обов'язкiв яких нале)Iшть безпосередня робота з клiентами,
yкЛaДaнняTaBикoнaнняКpедитниxЩoгoвopiвзoбoв'язaнi:
- виконувати своТ обов'язки на пiдставi посадових iнструкцiй, цих Правил та внутрiшнiх
регламентуючих документiв Товариства;
- керуватись у своiй роботi чинним законодавством УкраТни;
- надавати органам контролю Товариства документи, необхiднi для контролю вiдповiдностi
здiйснення ними cBoix посадових обов'язкiв;
надавати iнформацiю про виконання цими посадових обов'язкiв органам контролю
Товариства;
- не завдавати шкоди iHTepecaM Товариства, не порушувати прав та iHTepeciB клiентiв
Товариства;

-

- нести встановлену законом майнову вiдповiдальнiсть.

9.2. Посадовi особи, до посадових обов'язкiв яких нале)Itить безпосередня робота з клiентами,
укладання та виконання Кредитних Щоговорiв несуть вiдповiдальнiсть за вчинюванi ними дii в
порядку та в межах, передбачених чинним законодавством Украiни та статутом Товариства.

якi пiдлягають виконанню кожним
пiдроздiлом Товариства
l0.1. Товариство самостiйно визначае свою органiзацiйну структуру, встановлюс чисельнiсть
працiвникiв i штатний розпис.
10.2. Працiвники Товариства виконують tlокладенi на них завдання вiдповiдно до своiх
посадових iнструкцiй, окремих наказiв керiвника та вiдповiдно до внутрiшнiх положень
10. Опис завдань,

Товариства.

10.3. Завданням керiвництва Товариства е здiйснення розробки напрямкiв та найбiльш
ефективних способiв надання фiнансових послуг.
10.4. Завданням фiнансово-економiчноi служби е правильне вiдображення операцiй з надання
фiнансових послуг на пiдставi укладених Кредитних ,Щоговорiв з урахуванням вимог чинного
законодавства УкраiЪи.
10.5. Завданням працiвникiв вiддiлу правового забезпечення е аналiз правових аспектiв
операцiй з надання фiнансових послуг, контроль за дотриманням норм чинного законодавства
Украiни при укладеннi Кредитних,Щоговорiв, здiйснення захисту прав та iHTepeciB Товариства
правовими засобами.

10.6. Завданням аналiтичного вiддiлу

е

оцiнка фiнансових ризикiв, аналiз фiнансово-

економiчного стану пiдприемства та розробка шляхiв оптимiзацii дiяльностi Товариства.
10.7. Завданням вiддiлу кадрiв та вiддiлу пiдбору персоналу с участь у формуваннi кадровоi
полiтики Товариства та формування особистих справ працiвникiв Товариства.
10.8. Завданням вiддiлу економiчноi безпеки е охорона господарськоТ дiяльностi та захист
вiдомостей, що становлять конфiденцiйну iнформацiю та комерцiйну таемницю.
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