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Кожон споживач фiнансових послуг ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (МIКРОФIНАНС> може звернутися до ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кМIКРОФIНАНС) як надавача фiнансових
ПОСПУГ, а ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (МIКРОФIНДНС)
ЗОбОВ'яЗане розглянути таке звернення у спосiб, передбачений законодавством Украiни з
дотриманням вiдповiдних cTpoKiB розгляду.

ЗаГа_пьний порядок вирiпrення спорiв передбачае, Iцо yci суперечки щодо наданих
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кМIКРОФIНДНС)
фiнансових послуг мають вирiшуватися шляхом переговорiв вiдповiдно до процедур,
встановлених правилами цадання фiнансових послуг, стосовно яких виникла суперечка, за
УЧаСТЮ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (МIКРОФIНДНС) I
коМПАНIЯ).



1. зАгАльнI положЕння
1.1. ЩеЙ Порядок взаемодii зi споживачами фiнансових послуг ТОВДРИСТВД З

оБМЕЖЕНоЮ ВIДПоВIДАЛЬНIСТЮ кМIКРоФIНАнС>> (далi - Порядок) закрiплюе
единi положенНя щодо приймання, реестрацii та розгляду звернень споживачiв фiнансових
послуг, що надходять до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIдповIддльнIстю
КМIКРОФIНАНС), вiдповiдно до Конститучii УкраiЪи, Закону УкраiЪи кПро звернення
ГРОМаДЯН> (ДаЛi Закон), Закону Украiни <Про фiнансовi послуги та державне
регулювання риlrкiв фiнансових послуг).

1.2. Порядок встаноВлпое единi вимоги до якостi роботи зi зверненЕями споживачiв
фiнансових послуг, а сап{е дii працiвникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНоЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (МIКРОФIНАНС>> при прийомi, реестрацii та розглядi звернень,
строки та вимоги до надання вiдповiдей споживачам, а також повноваження прачiвникiв
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кМIКРОФIНАНС), якi
розглядають та опрацьовують звернення

1.3. Звернення споживачiв фiнансових послуг, оформленi налеrкним чином i поданi
в установленому законодавством порядку, пiдлягають обов'язковому прийняттю та
розгпяду. Розгляд звернень Споживачiв здiйснюеться вiдповiдно до чинного
законодавства Украi'rrи та даного Порядку.

1.4. Термiни та визначення, що використовуються у цьому Порядку:
Веб-сайт 

- сукупнiсть програN,Iних засобiв, процедур та правил розмiщених за
аДресою https://o-credit.com, який використовуеться ТоВ кМIКРоФIнАнС) для
просуванIIя cBoix послуг на фiнансовому ринку Украiни.

Товариство - ТоВАРИСТВо З оБМЕЖЕНоЮ ВIДПоВIДАЛЬНIсТЮ
кМIКРоФIНАНС).

Споживач (споясивач фiнансових послуг) - фiзична особа, яка отримуе або мае
HaMiP отриматИ фiнансовУ поJлу"У у ТовариСтвi-длЯ задоволеНня особистих потреб, не
пов'язаних iз пiдприемницькою, незалежною професiйною дiяльнiстю.

Звернення викладенi Споживачем та адресованi Товариству в письмовiй
(паперовiй або електроннiй) або уснiй формi пропозицii (зауваження), заяви (клопотання) i
скарги.

Служба пiдтримки - контактний центр/вiддiл по роботi з клiснтами, який
обробляе Звернення Споживачiв, якi надiйшли засоба:rци електронноi поrпти таlабо у
телефонному режимi гаря.rоi пiнii, таlабо за допомогою онлайн-чату.

IНШi ТеРIчriни, Що вживаються в цьому Порядку, тлумаIuIться вiдповiдно до чинного
з аконодавства УкраiЪи.

2. ФОРМИ ЗВЕРНЕНЬ СПОЖИВАЧIВ ТА ШЛЯХИ НАПРАВЛЕННЯ ЗВЕРНЕНЪ
ДО ТОВАРИСТВА

2.1. Звернення Споrкивачiв, що направляються на розгляд Товариству можуть бути
оформленi наступним чином:

, Усно. Усне Звернення викладаеться Споживачем безпосередньо за допомогою
засобiв телефонного зв?язку та записуеться (ресструеться) вiдповiдним працiвником.
Якщо питаЕня знаходиться у компетенцiТ Служби пiдтримки та не потребуе окремого
вивчення, працiвник Служби пiдтриплки надае вiлrrовiдну понсульrацiю в йоrен,
звернення. Якщо консультацiя потребуе залучення працiвниlсiв з iнших структурних
пiдроздiлiв Товариства, працiвнlлк Служби пiдтримки запитуе пIП Споживача,
контактнИй номеР телефонУ та час, у який буде зручно Сгtоживачу отримати вiдповiдь.
працiвник Служби пiдтримки отримуе необхiднi консультацii та роз'яснення вiд
працiвниКiв iнших структурних пiдроздiлiВ Товарйства та повторно телефЪнуе Споживачу
для надання вiдповiдi.

, Письмово, оформлене У паперовiй формi. l[aHe Звернення викладене на
паперовому Hocii та направлене на поштову адресу Товариства (мiсцезнаходж9ння в



УСТаНОВЛеНО\{У ЗtЖОном порядку внесено до единого державного реестру юридичних осiб,
фiЗичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань). Письмове Звернення мае бути
НаДРУКОВано або написано вiд руки розбiрливим i чiтким почерком. У Зверненнi мае бути
за:}начено прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце проживання Споживача, викладено суть
ПОРУшеного питання,, зауваження, пропозицii, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
Письмове Звернення повипно бути пiдписаFIо Споживачем iз зазначонням дати. Якщо
Звернення пiдписуеться представIIиком, до такого Звернення в обов'язковому порядку
ПОвиннi бути доданi докумонти, цIо пiдтверджують повноваж9ння представника,
засвiдченi в установленому законодавством порядку.

' Письмово, оформлене в електроннiй формi. ,Щане Звернення надсиJIаеться з
ВИКОРИСТанняМ мережi IHTepHeT, засобiв електронного зв'язку (електронне Звернення) на
еЛеКТРОннУ адресу: info@o-credit.com. Електронне Звернення повинно мати вигляд
сканова[Iоi копii або фотокопii Звернення з пiдписом Споживача та зtвначенням дати. У
ПиСЬМоВому (електронному) Зверненнi мае бути зазначено прiзвище, iм'я, по_батьковi
СПОХСивача, мiсце проживання, викладено суть порушеного питання, зауваження,
ПРОпо'зицii, заяви чи скарги, прохання Itи вимоги, електроЕну поштову адресу, на яку
СпОживачУ може бути надiспано вiдповiдь або вiдомостi про iншi засоби зв'язку зi
СПОЖиваЧем. Застосування електронного цифрового пiдпису при надсиланнi
електронного Звернення не вимагаеться.

3. вимоги до звЕрнЕнь
3.1. На Звернеriня сriоживачiв фiнансових послуг поширюються вимоги Закону

Украiни <Про звернення громадян>, зоIФема:
3.2. Звернення адресуються Товариству (код еДРПоУ 415399б0, юридична адреса:

69035, м. Запорiжжя, вул. Рекордна, буд. 26Г).
3.3. Письмове Звернення надсилаеться поштою. Письмове Звернення також може

бУТИ НадiСлане з використанням мережi IHTepHeT, засобiв електронного зв'язку
(епектронне Звернення).

3.4. У Зверненнi мае бути зы}начено прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце проживання
Споживача, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозицii, заяви чи скарги,
прохаЕня чи вимоiи. Письмове Звернення повинно бути пiдписано Споживачем iз
зазначенням дати. В електронному Зверненнi також мае бути за:}начено електронну
поштовУ адресу, на якУ СпохсиваЧу може бути надiСлано вiдповiдь, або вiдомостi про iншi
засоби зв'язку з ним. Застосування електронного цифрового пiдпису при надсиланнi
еJIектронного ЗверненЕя IIе вимаiаеться.

З.5. ЗВернення, оформлене без дотримання зЕвначених вимог, повертаеться
Спохсивачу з вiдповiдними роз'ясненнями не пiзнiш як через десять днiв вiд дня його
надходх(ення.

3.6. ЗаСТОСУВання мов у сферi Звернень громадян i рiшень та вiдповiдей на них
визначае Закон Украiъи <про забезпечення функцiонуванн" украiъськот мови як
державноi>.

3.7. Письмове Зверлlення боз зазначення
Споживачем, а також таке, з якого неможливо
анонiмним i розгляду не пiдлягас.

мiсця проживання, не пiдписане
встановити авторство, визнаеться



працiвник вiддiлу дiловодства переда€ зареестрованi Звернення компетентним
ПРаЦiвникам/керiвникам вiдповiдних пiдроздiлiв, до повноважень яких входить надання
вiдповiдей на Звернення.

4.2. Звернення, отриМаIIi на електронну ацреqу Товариства, обробляються
ПРаЦiВниками Служби пiдтримкII та поресилtlються для реестрuцii u вiддiп дiооuод."uu,
ПiСЛЯ Реестрацii Звернеrrня працiвник вiддiлу дiловодства поросилае Звернення на
еЛеКТРОНнi скриньки працiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства, вiдповiдно до теми
Та cYTi ЗВеРНеНня. Пiсля чого вiдповiдальний працiвник пiдроздiлу, в роботу якого
НаДiЙшло Звернення, вивчае Звернення та надае вiдповiдь, у порядку та строки,
передбаченi цим Порядком та законодавством Украiiли.

5. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ
5.1. Пiсля отримання Звернення вiдповiдальний працiвник структурного пiдроздiлу

ПРИСТУПае до роботи над ним згiдно зi своiми функцiональними обов'язками.
5.2. Вiдповiдальний працiвнлtк розглядае Звернення по cyTi, готуе офiuiйну

ПИСЬМОВУ вiдповiдь Споживачу та забезпечуе t'T пiдписання з боку директора Товариства
або особи, яка виконуе його обов'язки, або уповноваженого представника.

5.3. Вiдповiдi зё р9зультатами розгляду ЗвернЬнь пiдлягадоть реестрацii
вiдповiдальним працiвником вiдlдiлу дiповодства у peecTpi вихiдноi кореспо"деrцii, з
Обов'яЗковим реестрацiйнипл iндексом вихiдноi кореспоЕдеrrцii i датою I{адання вiдповiдi
(ДеНЬ, МiСяць, piK). Пiсля проведення реестраuii у peecTpi вихiдноТ кореспонденцii
вiдповiдь вiдправляеться Споживачу.

5.4. Якщо Звернення надiйшло до Товариства у письмовiй паперовiй формi -
офlцlйна вlдповlдЬ направляетьсЯ на поштовУ адресу, вка:}ану у Зверненнi. Якщо
ЗВеРнення надiйшло в письмовiй електроннiй формi - офiцiйна вiдповiдь направляеться на
поштову адресу, Вказану у Зверненнi. Якщо Звернення надiйшпо в письмовiй електроннiй
фОрмi i Споживач не просить у такому Зверненi здiйснити направлення вiдповiдi нЪ його
ПОШТОВУ аДРеСУ, офiцiЙна вiдповiдь направляеться Споживачу у виглядi сканованоi копii
на його електронну адресу.

5.5. Звернення вважаеться розглянутим, якщо з'ясованi Bci порушенi в ньому
питання, вжитi необхiднi заходи i автору Звернення надано вичерпну вiдповiдь.

5.6. КОпii (оригiна.пи) вiдправлених вiдповiдей зберiгаються в окремих apxiBax
Товариства.

5.7.'ПiСЛя Закiнчення cTpoKiB зберiгання Звернення Споrкивачiв та документи Iцодо
ik розгляду пiдлягаlоть знищенню у встановленому порядку.

6. ОРГАНIЗАЦIЯ РОБОТИ СЛУЖБИ ПIДТРИМКИ
6.1. Прийом телефоrrних дзвiнlсiв Слуiкбою пiдтримки за Зверненнями Споживачiв

ЗдiЙСнюеться за номером телефону гарячоi лiнii: 0800300903, та iншими офiцiйними
засобаlrли зв' язку, зt}знаIIенIIми на Веб-сайтi.

6.2. Графiк робОти гарячоТ лiнii Служби пiдтримки: з 08:00 год. до 20:00 без
ВИХiДНИХ. Графiк роботи можо бути cKoporleнo, у зв'язку з державними святами.

6.3. Слркба пiдтримки розглядас наступнi Звернення Споживачiв:
- Звернення, в яких порушено питання довiдкового характору;
- Звернення, якi не потребують додаткового вивчення та надання офiцiйноi

письмовоi вiдповiдi Споживачу.
6,4, ВiДПОвiдi На Звернення, що розглядаються Службою пiдтримкио та не

потребуюТь додатКовогО вивченнЯ надаються безпосередньо пiд час Звернення
споживачiв.

6.5. ЯКЩО питання, з якими звер}Iувся Споживач, не н€uIежать до компетенцii
служби пiдтримки, працiвшшс, який вiдповiдае на телефонний дзвiнок, запитуе у
Споживача коFIтактЕий номер, за яким зрrшо зв'язатися та направляе питання до



ВiДПОВiдального(их) працiвника(iв) irrшого пiдроздiлу Товариства. Пiсля отримання
вiдповiдей вiд працiвника iншого пiдроздiлу щодо викладених Споживачем питань,
tlрацiвниК СлужбИ шiдтримкl.t абО керiвник вiдокремленого пiдроздiлу Товариства
повтор}Iо тепефонуе такому Спожrrвачу та надае iнформацiю.

6.6. ПРаuiВники Служби пiдтримки пiд час телефонноi розмови зi СпоживачаN,Iи
ПОВиннi дотримуватися наступних правIIл етикету та спужбовоi поведiнки:

1) розпочати телефОнниЙ дзвiноК з привiтання державною мовою (за наявностi
прохання вiд Споясивача - перейти на зручну мову спiлкування), представлоння
працiвника (зазначення iMeHi);

2) УВаЖно Вислу)<aти повiдопtлення, поставити уточнюючi запитання для з'ясування
додаткових обставин;

3) надати довiдкову iнформацilо.Iи роз'яснення пiд час розмови;
4) подякувати за телефонний дзвiнок.
6.7. У разi застосування Споживачем ненормативноi локс}Iки, образ, прини}кення

людськоi гiдностi, а також якщо його Звернення мiстить закJIики до розпаJIювання
нацiональнот, расовоi, релiгiйноi ворожнечi, працiвник Служби пiдтримки попереджуе про
Те, ЩО РОЗМОВа бУд" припинена. Якщо Споживач пiсля rrопередження продовжуе
застосовувати ненормативну лексику, образи, приниження людськоi гiдностi та/або його
ЗверненнЯ мiститЬ заклики до розпtlлювання нацiональноi, расовоiо релiгiйноi ворожнечi,
ПРаЦiВНИК СлУжби пiдтримки п{ае право припинити спiлкування з таким Споживачем.

6.8. ПРИ Зверненнi Споживачiв з проханням надати iнформацiю про результат
РОЗГЛЯДУ ЙОго попереднього Звернення, що потр96увало письмовоi вiдповiдi Товариства,
працiвник Слуясби пiдтримки звертаеться до вiдпоuiдальrrо.о працiвника ТоваристuЪ, що .
вiдповiдальним працiвником за пiдготовку проекrа письrоъоi вiдповiдi Ъа уточнюе
iнформацiю. Якщо запит виконаний, працiвник Слуrкби пiдтримки/вiддiлу по роботi з
клiентами iнформуе Споживача про результат розгляду запиту, за необхiдностi
консультУеться з вiдповiдzlJlьниМ працiвником юридичноi служби. Якщо запит не
виконаниЙ, працiвнИк СлужбИ пiдтримки iнформуе Споживача про те, шIо Звернення
знаходиться на розглядi у вiдповiдального працiвника. У разi закiнчення cTpokiB надання
вiдповiдi працiвник Служби пiдтримки зв'язуеться з вiдповiдальним працiвником, в
роботу якого надiйшло Звернення, для уточнення причин вiдсутностi вiдповiдi, пiсля чого
надае iнформацiю Споживачу.'

7. СТРОItИ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ТА НАДАННrI ВIДПОВIДЕЙ
7.I. СТРОКи рОзгляду Зверпень обчислюеться у календарних днях, почиЕаючи з дня

реестрацii такого Звернегrrrя. Щатою виконання Звернення е дата реестрацii вiдповiдi на
звернення. Надання вiдповiдей здiйснюеться Товарйством з дотриманням настуцних
cTpoKiB:

м Itатегорiя Звернення Строки розгляду та надання вiдповИi

3вернення Споживачiв, що не
]имагають
цодаткового вивчеIIIiя

{евiдкладно, аJIе не пiзнiше 15
'п'ятнадцяти) календарних днiв вiд дня ix
)тримання

:Ie пiзнiше 30 (тридцяти) календарних днir
} моменту отримання

запити СпохсрIвачiв [е бiльше 45 (сорока п'яти) календарних
HiB з моменту отримання з попередньою
iдповiддю протягом 10 (десяти)



их днiв з моменту отримання

Jф Категорiя Звернення строки розглядy та надання вiдповiдi
l TepMiHoBi Звернення Споживачiв Невiдкладно, впродовж години

z Звернення Споrкивачiв, що вимагають
додаткового врIвчеIIня

Впродовж доби

7.2. Строки розгляду тепефонtлих дзвiнкiв/ЗверI.Iень Споживачiв на гарячу лiнiю:

8. ПРАВА ТА ОБОВlЯЗItИ ТОВАРИСТВА ТА СПОЖИВАЧIВ ФIНАНСОВИХ
послуг

8.1. З М9тОЮ належного розгляду Звернень споживачiв фiнансових послуг TaTpeTix
осiб Товариство мае цаступнi права:

В.1.1. вiдмовити у розглядi Звернення у разi, якщо воно не вiдповiдае вимогаIчI
ЗаконУ Украihи кПро звернеfiня громадян>, У T..I. якщо з його змiсту неможливо
встановити автора (заявника), з наданням заявнику вiдповiдних роз'яснень;

8.|.2. ВiДМОвити у розглядi повторного Звернення (вiд того ж громадянина з одного
i тогО ж питаннЯ), якщО перше вирiшено по cyTi, а також Звернень, термiни розгляду яких
передбаченi статтеЮ 17 ЗаконУ Украiни <ПрО зверIIення громадян), а також Звернення
осоои, визнаноl судом Еедlсздатними;

8.1.3. самостiйно встановлювати строк розгляду Звернення, проте з дотриманням
lраничних cTpoKiB розгляду Звернень, вIIзначених законом i

8.1.4. самостiйно виз}Iачати працiвника, уповноваженого на розгляд Звернення;
8.1.5. ЗапитУвати вiд заявника додаткову iнформацiю та документи, необхiднi для

розгляду Звернення по cyTi поставпених питань;
8.1.6. мае iншi права, визначенi законом.
8.2. З метою н€lлежного розгляду Звернень споживачiв фiнансових послуг та TpeTix

.осiб Товариство мае наступнi обов'язки:
8.2.1. Об'еКтивно, всебiчно i вчасно перевiряти заяви чи скарги заrIвника;
8,2.2. У РаЗi прийнятгя рiшення про обмеження доступу громадянина до вiдповiдноi

iнформачii при розгпядi заяви чи скарги скласти про це мотивовану вiдповiдь;
8.2,3, скасовувати або змirrrовати ocкap}KyBaнi вiдповiдi у випадках, передбачених

законодавством Украiни, якщо вони но вiдповiдають закону або iншим нормативним
актам, невiдкпадно вя(ивати заходiв до припинення неправомiрних дiй, виявляти, усувати
причини та р!ови, якi сприяли порушенЕIям;

8.2.4, забезпечувати поновлення порушених прав, роальне виконання прийнятих у
зв'язку з зtulвою Чй скаргоrо рiшень;

8.2,5. письмово повiдомпяти зtulвника про
суть прийнятого рiшення;

результатII перевiрки заяви чи скарги i

8.2.6. вжива,гII заходiВ щодО вiдшкодуВання У встановленому законом порядку
матерiа-rrьних збиткiв, якщо ix було завдано громадянину в результатi Ущемлення його
прав чи законних iHTepeciB, вирiшувати питання про вiдповiдальнiсть осiб, з вини яких
було допУщенО порушення, а такоrIt на прохання громадяIIина не пiзнiш яlс у мiсячний
TepMiH довостИ прийняте рiшеннЯ до вiдома органУ мiсцевогО самоврядування, трудового
копективу чи об'еднання громадян за мiсцеп{ проживання громадя}Iина;

8,2.7. У РаЗi ВизнанIIя змви чи скарги lлеобrрунтованою роз'яонити порядок
осiiаржёння приЙнятого за нею рiшення;

8.2.8. не допускати безпiлставноi вiдмовлI у розглядi заяв чи скарг;



скарг громадян,
аналiзувати хiд

з ТовариствоIч{ щодо подання та розглялу Звернень заявники

В.З. Пiд час взаемодii
п,Iають насryпнi права:

8.3.1. особисто викласти is.ai'.;,;;;;;;;;;ffi 
;?#ЖlЖ;,'*"ТОПеРеВiрялазtивучискаргу;

зtulву 
{i{;rýiаВаТИ 

ДОДаТКОВi Маr'еРiа,ПИ uОЪ 
"Ь.rоп"гати на i,.ч запитi, який розглядае

8.з.4. користуватися послугами адвоката або представника, оформивши цеуповноважепн=*}:i:*:ЖН#}"i*ХТж"#*,J"""hi::1у_розгляд,:;"чискарги;

роЗГляДу заlIви чи скарги. , Фvv rrr, ub*(-,ljo ВиМогУ Щодо дотримання таемницi

мають i1';iНrffi;;Т*"#'З 
ТОВаРИСТВОМ Щодо подання та розгляду звернень змвники

.uоо"rЧJ-,#,iЪЪЧ#Нr" ЬЧ"JЖ; 
ЗВеРНеНня у чiткiлi вiдповiдностi до вимог

8.4.2, зi, ::-:;*:""'
заявника,.."^,}:1;?Н"{..:ЁТý:};ffiН;"Жт,t;lт#rffil"i""iдентифiкацii

8.4.3. ч,
пропозицii;.*Ё;".:ffiffЪ*rЖХХТ#J,r"" "oPYr.no"o n""unnu, зауваження,

8,4,4, ВКаз:_{u*" йlйrif лЪr, зверненпя;
8,4,5, у pmi." якщо З",р"Ь","i-,r;"?р..упrвання 

простроч9ноi заборгованостi
;.ТrЁffiИ РеКВiЗИТИ КОНКРеТЕОГо договору, щодо заборгованй 

-.u 
якIIм подаеться

i. 1. ЪfJf,JiJ,ЪТ,:ý КИ, визн аченi чинним з акоп одав ств ом украiъи.
питаIIьдотр}Iil{аIIЕя"йй;;;;"ЧlНу#НflТЫ"ТНх#;"##ъ:;;rffffi";
поведiтlки (у томц числi, але не виключно, й;;'.дitr".п*" п..'.йrrrх взаемодiй зii:'*Ьl'":"ffi ;ffй9;ТЖЖ#:.'я;;;;,"омупорядur,J,,,,u*.номузакоЕом
9, кGнТролъ товАриствА зА дIяМ" осrэ,*-члLч_Ених до нАдАнrUI
fl^'i'#'.ъТilъодослvг 

.. iA ДhЕ'ЪоЪiУлЮВАння ПРосТРочшноi
9,1,, ТовариствО У процесi падаIIнЯ фiнаlrсовIлх послуг мае право залучатиколекторСьку компанiю дл" ор""уrrю"uпня простроченоi заборговаtrостi.

""**o.i"l'J;:Ж*-o 
Мае nP*o 

'-УЧаТИ ДО 
"р..1,ою"а"ня простроченоi заборгованостi

жнн#*дн#;*;i';;Ъ"Jil#LlТffi :i"#fu:*k;iýЖ:#
9,3, ТоваРиствО у разi з€UIуЕIеннЯ третьоi особИ (Ko;reKToPa, колекторськоi компанii)

ffJ'TЁ?,|##";1;X}T""iiЙoP'ouu'ocTi зобов'язапий np*"o* i0 робочих днiв з
СПОЖИВаЧ"" у ""Ъ"iб, визr*ачёний ,За 

ДОГОВОРОМ ПРО СПОl,.КИ:3Ий КРедит повiдомити

:1:ТI"""Фл"'йЬr;ffi ;:;#ffi Ъ.:ffil"#"i;Ъfi #Гн;1,;:,1ff ;;х*;факт та про передачу персонtшьних данIIх С.rоживача, а також надати iнформацiю проноВого кредитора або колекторську *о*;;;iй й;;;;Б" 
.1r.uйr.пrування,

iдентифiкацiйций *од 
'р;о"*й"i:оЬ, u g^"""ry 

^ержрII'I'у реастр1 пtдприемств i,ffi '".,Н :"J.':!,Ж';* H:Hи"*H*;;]ffi"#iJ оо" здi йсненн я ъ в, яз ку _ н омер_лу..дд!д!r.



9,4, Товариство у разi зtlлуrення TpeTix осiб до вчиценЕя дiй, описаних у п.9.1.цього Порядку, здiйсню_е коптроль за дiяльнiстrо .йу".""х TpeTix осiб.9,5, З метою здiйснення оо""ропrййiстIо зttлучених TpeTix осiб Товариствоздiйснюе облiк i розт,ляд ycix отримаЕих ним Звернепь СпЬжива,rl"-про порушення прав
#ёННr"Jr:' ЗДiЙСНеННi КОЛеКТОРСЬКОЮ компанiсю uр."уйьчrr" простроченоi

9.6. У випадкУ виявленЕЯ порушення прав Споживачiв, при здiйсненнiКОЛеКТОРСЬКОЮ::1li_11" ВРеГУЛIОВаННЯ ШРОСТРОЧеriОi .uбОр.о"чrос"i, То"ариство маеправо вимагати вiд такоi компанii усушення порушень.9,7. Товариство достроково в односторонньому порядку розривае логовiр зколекторСькоЮ компапiето, яка два тз бiльшЁ разlв протягом року з дня першогоОlРИМаННЯ ПiДТВеРДiКеННя iнформацii про: пф'у*.""" колекторською компанiеювстаIIовлеЦих законодавствоМ вимог щодо взаемодii iз споживачами при врегулюваннiпростроченоi заборгованостi (вимог щодо .""йi-'п;;;;i;;;jЪиЕила порушеннявстановлених законодавством 
"",о" щодо взаемодii iз спотtивача^{и при врегулюваннiпростроченоi заборгованостi (вймог щодо етичноi поведiнки).

9,8, Про закiн,tення ,фооу дti й;;;ОУ, У-r"о.ного з колекторською компанiею,таlабО про дострокове припинення (розiрва;;j ;;;ъ"о договору Товариство повiдомляеН4цiоцальний банк Укрйи, у ."рЬпйr" ; r;;;йу,"".rчrо"ленi ocTaHHiM.

10. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЪНИХ ДАНИХ ТА КОНФIДЕНЦIЙНIСТЪ
10.1. ЗаявНик шляхоМ поданн] Звернення 

'"оl.згоду Товариству Tla обробку йогоперсоЕ€IльЕих даних д.ltя йети та у обсязlЪrоо"u"r?(оорооки) 
";;;;;" Зверненrrя. МотаОбРОбКИ - РОЗГJIяд Звернеппя ,u ,,1лчlп" ;Й;i;i;о .y"i ,;"r;;;;;ь.о п""ч""я. обсяг

,"ffi:#Нfi"ffifi'."';Н:"# ;f*"fХ;;Жi 
;;;аеТЬся, визЕачаеться заявником у

10'2' Товар"_:З забезпечУе повнУ конфiденцiйнiсть Bciei iнформацii, яку заявЕикНаДаВ У ЗВеРНеННi ЧИ У ПРоцесi 
".u.rодii;-'"*'. i^uilачена iнформацii'u"*ор".товуетьсяТовариствоп,f виклю"пю j метою обробки з;Б;;; заявника, та використаннЬ iншимчином або_поширеннIо TpeTiM особам не пiдлягае.

10,З, ПокРоко""й порядоК ,u *"*uй*.ао..п.оення захисту персональЕих данихспохсивачiв фiпаrrсОвих послУг Товариством детаJIьIIо вцзцп.rаеться Положенням про
;:fi :il" ffiТЖ;ff "'*""Я* о",й . ","'.Б;ffi ; uйoi1;йор а товариств а та

10,4, Товариство як суб'ект первинного фiпашсового монiторингу на виконанняВИМОГ П'18 ЧаСТИНИ ДРУГОi cTaTTi В 
'Законf -Йр;ir, 

<<про .апобi"аrrпя та протидitолегалiзацii (вiдмиванЙ) доходiв, одержаних злочинним шJUIхом, фiнансуваннютерорII3му та фiпансуванню розповсюДжеЕy зброi nnч.о"о.о_..""й."r"u забезпечуе
;i;Ч;ff"?:YнЬ та Bcix поданих Документiв доЪих (у тому числi таких, якi отриманi
Й;",;Ъj;;й;";ТТ"#i^,iiХН?;о;. ПiЛСТаВi 

"K,nx йШ."ойо"u проведення

1 1. прикIнцЕвr положЕнЕrI
11,1, КонТроJIь за дотримапням законодавства Украrни при розглядi Звернень таконтроль за викоЕанн"on в",оЪ цього ПорuдоуЙпойЦ"з на.Щиректора Товариства.11.2. Письмовi (електроuнi) Звернення та вiдповlдi на rrих зберiгаються протягом 3(трьох) poKiB.: 11'3' ПОРЯДОК ВВОДIIТЬСЯ В ДiЮ З Наступного дпя пiсля його затвердх(еЕня наказомЛирект.ор1 Товариства.

,""*rЁЁ't'#Х"fi.#;"jl'ffi, ДО ДаНОГО Порядку в}Iосяться HaKt',oM щиректора
1 1.5. .Щiя цього Порядку 

"r,u.о"у."ося }Ia*a.o' .Щиреriтора Товариства.



l ].6. Спожива.т ]vfяд пhл_л

Ёжу"iхj;i;ffi х;Т#Lуж::-y#^;:ý"ж,"',;iff "#}*нуъТ,"#;",;fi,;
11.7 . op"*'o"ri":;;;:H#?-YM: hl,t'ý,/lbi}nk,g9-Y,p.-alнaД,l,,rirr.J,,.i:1.tl1g,q_.Li9ti,

Touup*ro; . i"";i:::1#;Ъ#ТН;#:ЙБ". 
-О&rвання 

rо ru.r,пд за дiяльнiстю
Телефон: 0 800 505 240
Еле ктр о нн а п о шта : :l [:g.(Д;]дlt'я-qу, !,]il{ля ллtстування: вул. lHiT|"apcblta, 9, м. КltiЪ, 0160l
9.u1., hltпi:/фцlЦr1,,r,,;u 

- --'' 
^

l1.8, Bci п
закоподавсrrоno Vffi;:, "n' не врегульованi цим Положенняп,{, регулюIоться чинним


