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РОЗД1Л I. ЗАГАЛЬН! ПОЛОЖЕНИЯ

1. ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВЩПОВЩАЛЬНЮТЮ «С1МПЛ МАН1» (надалУ - 
Товариство) е юридичною особою, щентифкащйний код 40117839, мюцезнаходження: Укра'ша, 
04119, м. Кшв, вул. Дорогожицька, будЛ, оф. 807.

Товариство е фшансовою установою, яка включена до Державного реестру фшансових 
установ (СвЮоцтво про реестращю фшансовоi установи (сеpin ФК номер 680, видане 
Нащональною комшею, що здшснюе державне регулювання у сфер/ риншв фшансових послуг 
24.12.2015 р.)) та надае фшансов! послуги, в т.ч. послуги з надання контв у позику, в тому числ1 
i на умовах финансового кредиту (Л'щенз'ш на провадження господарськоI д 'шпьпоснп з надання 
фшансових послуг (крш професшноi д'шльноспй на ринку цтних nanepie), а саме на надання 
KOiumie у позику, в тому числ1 i на умовах фшансового кредиту (Розпорядження 
Иащоналъшп комки, що здшснюе державне регулювання у сфер1 риншв фшансових послуг 
вид 30.05.2017р. №2098)).

2. Товариство у свош дУяльностУ при наданш контв у позику, в тому числУ i на умовах 
фшансового кредиту (надал1 -  позика та/або кредит) дотримуеться цих Правил про порядок 
надання контв у позику, в тому числ1 i на умовах фшансового кредиту (надалУ - Правила). 
Правила регулюють порядок надання фшансових послуг Товариством.

3. Правилами визначаються: умови та порядок укладання Договор1в про надання контв у 
позику та ДоговорУв про надання контв у позику на умовах фшансового кредиту (надалУ разом - 
Договори); порядок нарахування прорешав за користування позикою та кредитом та механизм Ух 
розрахунгав; порядок зберйгання Дoгoвopiв та шших документа, пов'язаних з наданням 
фшансових послуг; порядок доступу до документа та шшо1 шформандУ, пов'язано'У з наданням 
позик та кредита, та системи захисту шформацп; порядок проведения внутршнього контролю 
щодо дотримання законодавства та внутр1шнйх регламентуючих документа при здшсненш 
onepau,ift з надання позик та кредит1в; в1дповщальн1сть посадових oci6, до посадових обов'язк!в 
яких належать безпосередня робота з Рентами, укладання та виконання Договор1в; порядок 
мониторингу наданих позик та кредита; опис завдань, яю п1длягають виконанню кожним 
пщрозд1лом Товариства.

4. Правила е обов'язковими для Bcix пранцвниюв Товариства, як1 в1дпов1дно до посадових 
обов'язкнв зд1йснюють укладання Договор1в.

5. Щ Правила розроблен1 вщповУдно до Конституцп Украши, Цив1льного кодексу Украйни, 
Закону УкраУни "Про ф1нансов! послуги та державне регулювання ринк1в фшансових послуг", 
Закону УкраУни «Про лщензування вид!в господарськоУ д1яльносН», Л1ценз1йних умов 
провадження господарськоУ дУяльносп з надання фшансових послуг (xpiM професУйноУ дУялыностУ 
на ринку цУнних nanepiB), затверджених Постановою КабУнету MiHicTpie УкраУни вУд 07.12.2016 
№ 913, Закону УкраУни «Про споживче кредитування», Вимог до кредитних посередникУв та до Ух 
дУяльностУ у сферУ споживчого кредитування на ринку небанкУвських фУнансових установ, 
затверджених Розпорядженням НацдональноУ KOMicii, що здгйсшое державне регулювання у cfjiepi 
ринюв фУнансових послуг вУд 27.06.2017 № 2864, нормативно-правових акт1в НацУональноУ 
KOMicii, що здУйснюе державне регулювання у сферУ ринк1в фУнансових послуг, та Унших 
нормативно-правових актУв УкраУни.

6. ЦУ Правила е загальнодоступними для клУентУв Товариства та розмУщенги на сайтУ 
Товариства: http://smoney.com.ua/ (дал1 - Сайт), на стеши в головному оф1сУ Товариства 
(мУсцезнаходження Товариства), у кредитних посередникУв (працУвниюв/сшвробУтникУв 
кредитних посередникУв) (у pa3i укладання Товариством договорУв доручення з кредитними 
посередниками).

7. Товариство може надавати фУнансовУ послуги за допомогою кредитних посередникУв 
(юридичних oci6, яю надають посередницькУ послуги у сферУ кредитування вУд iMeHi, в Унтересах 
та за дорученням Товариства). В цьому випадку, Товариство укладае з кредитними 
посередниками договори доручення, вУдповУдно до яких кредитш посередники зобов'язуються 
вчиняти вУд iMeHi та за рахунок Товариства вУдповУдш дй' (доручення). Також, кредитгп 
посередники можуть здУйснювати УдентифУкацУю, верифУкацУю та вивчення (шляхом анкетування) 
клУентУв вУдповУдно до внутрУшшх документУв Товариства по ф1нансовому монУторингу та
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законодавства у сфер! запобшання та протиди легалгзацп (вщмйванню) доход!в, одержаних 
злочинним шляхом, фшансуваншо тероризму та фшансуваншо розповсюдження збро'! масового 
знищення. Кредиты! посередники повинш вщповщати вимогам, що встановлен1 у Вимогах до 
кредитных посередниюв та до i'x д!яльност1 у сфер! споживчого кредитування на ринку 
небангавських ф!нансових установ, затверджених Розпорядженням НацюнальноТ KOMicii', що 
здшснюе державне регулювання у сфер! риншв фшансових послуг вщ 27.06.2017 № 2864.

РОЗД1Л II. НАДАННЯ KOUITIB У ПОЗИКУ

1. УМОВИ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОР1В ПРО НАДАННЯ
KOUITIB У ПОЗИКУ

1.1. Надання контв у позику здшснюеться на умовах, що визначеш в Договор! про 
надання контв у позику, що укладаеться м!ж Товариством (в цьому роздш !менуеться як 
Товариство або Позикодавець) та Позичальником (в цьому роздЫ !менуеться як Позичальник 
або Кл!ент).

1.2. Договори про надання контв у позику, яю укладаються Товариством з метою 
надання фшансових послуг, повинш мютити ютотш умови, передбачен! цими Правилами.

Догов1р про надання кошт1в у позику повинен мютити наступи! умови:
• назву документа;
• назву, мюцезнаходження та рекв!зити Позикодавця;
• пр!звище, !м'я i по батьков! ф!зично! особи, яка отримуе ф!нансов! послуги, та и 

адресу (Юйента);
• найменування, м!сцезнаходження та рекв!зити юридично’! особи (Кл!ента);
• найменування фшансово'! операцИ’;
• розм!р фшансового активу, зазначений у грошовому виразц строки його внесения 

та умови взаеморозрахунюв;
• строк ди Договору про надання кошт!в у позику;
• порядок повернення позики;
• порядок змши i припинення дП* Договору про надання контв у позику;
• права та обов'язки Сторш, вщповщальнють Сторш за невиконання або неналежне 

виконання умов Договору про надання контв у позику:
• тдтвердження, що !нформащя, зазначена в частит друг!й статт! 12 Закону Украши 

«Про ф1нансов1 послуги та державне регулювання ринюв ф!нансових послуг» надана Кл1енту;
• iHmi умови за згодою Сторш;
• гпдписи та печатки (за паявност!) Сторш.
На вимогу законодавства УкраТни, Товариство до моменту укладання Договору про 

надання контв у позику надае Юненту Паспорт споживчого кредиту за формою, встановленою 
У Додатку 1 до Закону Украши «Про споживче кредитування», у письмовш форм! (у паперовому 
вигляд! або в електронному вигляд! з накладенням електронних шдпишв, електронних цифрових 
шдпиДв, !нших аналопв власноручних п!дпис!в (печаток) CTopiH у порядку, визначеному 
законодавством) i3 зазначенням дати надання тако'! шформащ!' та терм!ну п актуальносг!. У 
такому раз! Товариство визнаеться таким, що виконало вимоги щодо надання Клиенту !нформац!'! 
до укладення Договору про надання контв у позику, що передбачена ч.З. ст.9. Закону Укра’пш 

Про споживче кредитування».
1.3. Укладання Договору про надання контв у позику здшснюеться при пред'явленш 

Товариству наступних докуменДв:
1.3.1. сЕчзичш особи подають:
• паспорт громадянина Украши (орипнал);
• ID-паспорт (орипнал) та Витяг з Сдиного державного демограф!чного реестру щодо 

реестрацп мюця проживания (орипнал) або Довщку про реестращю мюця проживания особи 
(орипнал);



• довщку про присвоения щентифкацшного номеру (документ, що засвщчуе реестрац1ю 
ф1зичноУ особи в Державному peecxpi ф1зичних oci6 - платниюв податюв та присвоения Уй 
реестрацшного номера облковоУ картки платника податюв, виданий органом державноУ 
податковоУ службы) (оригшал);

• документа, за вимогою Товариства, що можуть бути необхщш для визначення 
платоспроможносД Позичальника;

• iHUii документа, за вимогою Товариства.
1.3.2. Юридичш особи подають:
• выписку з Сдиного державного реестру юридичних oci6, ф1зичних ос1б-пщприемщв та 

громадських формувань (оригшал);
• установч1 документа (ориг1нал);
• документ, що п1дтверджуе вщповщний статус платника податку (оригшал);

. • баланс, звД про фшансов1 результата за останн1 2 роки (поквартально) (орипнал);
• розшифровку дебкорськоУ та кредиторськоУ заборгованосД основних засоб1в на 

останню звггну дату (оригшал);
• документа (наказ та/або протокол загальних збор1в учасник1в), що пщтверджують 

повноваження кер1вника та головного бухгалтера (орипнал);
• довщку про наявшеть кредипв, порук та 1нших зобов'язань юридичноУ особи (орипнал);
• шип документа за вимогою Товариства.
Konii- вищевказаних opHriHaniB документа зав1ряються кер1вником або шшою 

уповноваженою особою юридичноУ особи.
1.4. Позика може надаватись Позикодавцем, якщо це обумовлено Договором про надання 

кошта у позику, таким чином:
• у готаковш формц
• у безгот1вков1й формь
1.5. Погашения позики та внесения плати за користування нею здшснгоеться вщповщно до 

умов Договору про надання контв у позику, а саме вщповщно до Графку погашения позики 
(Додаток №1 до Договору про надання кошта у позику).

1.6. Погашения позики та внесения плати за користування нею проводиться грошовими 
коштами в готаковш та безготаковш формах або шшим чином, передбаченим чинним 
законодавством УкраУни.

1.7. У pa3i порушення умов Договору про надання контв у позику, у тому чишн у раз1 
використання позики не за призначенням (якщо таке передбачено), Позикодавець мае право 
вимагати дострокового погашения позики та дострокового внесения Позичалышком шших 
платеж1в, передбачених Договором про надання контв у позику.

1.8. Оформления, облк i контроль за здшененням операщй з погашения позики ведеться 
зг1дно чинного законодавства УкраУни.

1.9. Факт повного виконання Позичальником фшансових зобов'язань за Договором про 
надання контв у позику може оформлятися вщповщним актом або довщкою про виконання 
зобов'язань та вщсутносД заборгованос п.

1.10. Даний роздш регулюе в тому числ1 порядок укладення Договору про надання контв 
у позику, який включае в себе процес розгляду пропозищУ щодо укладення вщповщного 
договору, прийняття ршення та пщписання договору в ц1лому.

1.11. Догов1р про надання кошДв у позику укладаеться тшьки в письмов1й формь
1.12. Ршення про укладення Договору про надання контв у позику приймаеться 

; новноваженою особою Товариства на пщетав! усноУ або письмовоУ пропозищУ, подано!' 
Кл1ентом.

1.13. Строк прийняття ршення про укладення Договору про надання коитв у позику не 
може перевищувати трьох робочих дшв, але у випадку складносД предмету Договору про 
надання коптв у позику та в залежносД вщ суми, строк прийняття pimeHiia може бути

ллыпений за р1шенням KepiBHHKa Товариства.
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2. ВИДИ ПОЗИК ТА ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТ1В ЗА КОРИСТУВАННЯ
НИМИ

2.1. Позика може укладатися дек1лькох вщцв.
2.2. Позики класиф1куються за такими ознаками:
2.2.1. За отроком користування:
• з термшом погашения до 3 мюящв включно;
• з терм1ном погашения в1д 3 мюящв до 12 мюящв включно;
• з терм1ном погашения бшыпе 12 мюящв.
2.2.2. За цшьовим призначенням:
• на придбання автомобШв;
• шдприемницькц
• на придбання, буд1вництво, ремонт, реконструкц1ю житла;
• шип потреби.
2.2.3. За р1внем забезпеченост1:
• незабезпечен1;
• забезпечеш (застава, порука, гарант1я).
2.2.4. За р1внем дотримання встановленого режиму оплати:
• позика з нормальним режимом оплати;
• прострочена позика - за якою порушення встановленого режиму оплати не перевищуе 

12 мюящв;
• неповернена позика - за якою порушення встановленого режиму оплати перевищуе 12 

мюящв;
• безнадшна позика - за якою ймов1рнють повернення е дуже низькою (здшснення 

стягнення неможливе, судовий процес безусшшний, минув термш позовно!' давносН тощо).
2.3. Сума позики визначаеться з урахуванням платоспроможност1 Позичальника i може 

зм1нюватись за домовлен1стю Сторш шляхом внесения в1дпов1дних зм1н до Договору про 
надання коптв у позику.

2.4. Процента по Договорах про надання коптв у позику також визначаються у графшу 
погашения за кожний фактичний строк користування позикою i починаються з першого дня 
отримання Позичальником суми позики, а припиняеться з остаточним и погашениям.

2.6. Для цшей розрахунку проценпв за позикою використовуеться мюячна ставка на 
основ! року, що складаеться з 360 дн1в.

2.7. За бажанням Позичальника може передбачатись дострокове погашения позики та/або 
внесения плати за користування нею. Позикодавець може установити правила визначення 
випадюв, коли Позичальник може скористатися такою можливютю.

2.8. Розм1р процентних ставок затверджуеться наказами кер1вника Товариства.

РОЗД1Л III. НАДАННЯ KOUITIB У ПОЗИКУ НА УМОВАХ 
Ф1НАНСОВОГО КРЕДИТУ

1. УМОВИ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОР1В ПРО НАДАННЯ КОШТ1В У 
ПОЗИКУ НА УМОВАХ Ф1НАНСОВОГО КРЕДИТУ

1.1. Надання креднпв зд1йснюеться на умовах ix платност1 (включно з уДма виплатами 
. овариства), шляхом укладення Договору про надання коптв у позику на умовах фшансового 
кредиту м1ж Товариством (в цьому розд1л1 1менуеться як Товариство або Кредитодавець) та 
Позичальником (в цьому роздЫ 1менуеться як Позичальник або Клиент).

1.2. Догов1р про надання коптв у позику на умовах фшансового кредиту, який 
'■кладаеться Товариством з метою надання фшансових послуг повинш м1стити icTOTiii умови, 
лередбачеш цими Правилами.

Догов1р про надання коптв у позику на умовах фшансового кредиту повинен мютити 
наступш умови:

• назву документа;
6



• найменування, адресу та рекв1зити Товариства;
• пргзвище, !м'я i по батьков! ф1зично1 особи, яка отримуе фшансов! послуги, та и 

адресу;
• найменування, мюцезнаходження юридичноУ особи, що отримуе фшансов! послуги;
• найменування фшансовоУ операцп;
• розм1р фшансового активу, зазначений у грошовому виразр строки його внесения 

та умови взаеморозрахунюв;
• строк дп Договору про надання коптв у позику на умовах финансового кредиту;
• порядок змши i припинення дп Договору про надання коптв у позику на умовах 

фшансового кредиту;
• права та обов'язки Сторш, вщповщальшсть Стор1н за невиконання або неналежне 

виконання умов Договору про надання коптв у позику на умовах финансового кредиту;
• пщтвердження надання IGniemy шформащУ, передбаченоУ частиною 2 стагп 12 

Закону УкраУни «Про ф1нансов1 послуги та державне регулювання ринюв ф1нансових послуг»;
• iHmi умови за згодою Сторш;
• пщписи та печатки Сторш (за умови Ух наявносД);
• графш платеж!в («Граф!к платеж1в» - Додаток № 1 до Договору про надання 

коптв у позику на умовах фшансового кредиту).
На вимогу законодавства УкраУни, Товариство до моменту укладання Договору про надання 

коптв у позику на умовах фшансового кредиту надае Клиенту Паспорт споживчого кредиту за 
формою, встановленою у Додатку 1 до Закону УкраУни «Про споживче кредитування», у 
письмовш форм! (у паперовому вигляд! або в електронному вигляд! з накладенням електронних 
пщпиДв, електронних цифрових пщпиДв, шших аналопв власноручних пщпиДв (печаток) 
сторш у порядку, визначеному законодавством) i3 зазначенням дати надання такоУ шформащУ та 
термшу ГУ актуальност!. У такому рази Товариство визнаеться таким, що виконало вимоги щодо 
надання Юненту шформащУ до укладення Договору про надання коптв у позику на умовах 
фшансового кредиту, що передбачена ч.З. ст.9. Закону УкраУни «Про споживче кредитування».

1.3. Укладання Договору про надання коптв у позику на умовах фшансового кредиту 
здшснюеться при пред'явленш Товариству наступних докуменпв:

1.3.1. (Шзичш особи подають:
• паспорт громадянина УкраУни (оригшал);
• ID-паспорт (оригшал) та Витяг з Сдиного державного демограф1чного реестру щодо 

реестращУ мюця проживания (оригшал) або Довщку про реестращю мюця проживания особи 
| оригшал);

• довщку про присвоения щентифкацшного номеру (документ, що заевщчуе реестрацпо 
ф!зичноУ особи в Державному реестр! ф1зичних oci6 - платниюв податюв та присвоения Уй 
реестрапУйиого номера обл!ковоУ картки платника податюв, виданий органом державноУ 
податковоУ служби) (орипнал);

• документа, за вимогою Товариства, що можуть бута необхщш для визначення 
ггатоспроможност! Позичальника;

• iHmi документа, за вимогою Товариства в залежносИ вщ кредитного продукту (у раз1 
:-:аявност! такоУ класиф!кац!У), за яким надаеться кредит.

1.3.2. Юридичш особи подають:
• виписку з Сдиного державного реестру юридичних oci6, ф1зичних оДб-пщприемщв та 

громадських формувань (орипнал);
• установи! документа (оригшал);
• документ, що пщтверджуе вщповщний статус платника податку (оригшал);
• баланс, звгг про фшансов! результата за останш 2 роки (поквартально) (оригшал);
• розшифровку дебггорськоУ та кредиторськоУ заборгованост! основних засоб!в на 

останню звпну дату (ориг!нал);
• документа (наказ та/або протокол загальних збор!в учасник!в), що п!дтверджують 

повноваження кер!вника та головного бухгалтера (оригшал);
• довщку про наявшеть кредипв, порук та !нших зобов'язань юридичноУ особи (ориг!иал);



• mini документа, за вимогою Товариства в залежност1 вщ кредитного продукту (у раз\ 
наявносп тако!' класифисацп), за яким надаеться кредит.

Копи вищевказаних орипнал1в докумеппв зав1ряються кер1вником або шшою 
уповноваженою особою юридично‘1 особи.

1.4. Догов1р про надання коптв у позику на умовах фшансового кредиту набувае 
юридично1 сиди i е обов'язковим для його виконання Сторонами, теля його укладення (з1 
сторони Кл1ента-ф1зично1 особи -  Догов1р про надання кошт1в у позику на умовах фшансового 
кредиту повинен бути шдписаний Юпентом, 3i сторони Юпента-юридично1 особи - Догов1р про 
надання кошт1в у позику на умовах фшансового кредиту повинен бути шдписаний кер1вником 
ибо шшою уповноваженою особою та скршлений печаткою юридично1 особи (за наявност1), 3i 
сторони Товариства -  Догов1р про надання коптв у позику на умовах фшансового кредиту 
повинен бути шдписаний кер1вником або шшою уповноваженою особою та скршлений печаткою 
Товариства, або з використанням факсимиле).

1.5. Кредит може надаватись Товариством, якщо це обумовлено Договором про надання 
коптв у позику на умовах фшансового кредиту, таким чином:

• у птвковш  формц
• у безптвковш форм1;
• сплати вартост1 товар1в, роб1т (послуг) згщно рахунк1в та заяв.
1.6. Погашения кредиту та внесения плати за користування ним здшсшоеться у 

вщповщноеп до умов Договору про надання коигпв у позику на умовах фшансового кредиту.
1.7. Погашения кредиту та внесения плати за користування ним проводиться грошовими 

коштами в безптвковш форм1 або шшим чином, передбаченим чинним законодавством 
Укра'ши.

1.8. У раз1 порушення умов Договору про надання коигпв у позику на умовах фшансового 
>редиту, Товариство мае право вимагати дострокового повернення кредиту та сплати процеппв

весь фактичний строк користування кредитом.
1.9. Оформления, облш 1 контроль за здшененням операцш з погашения кредиту ведеться 

:Лдно чинного законодавства УкраТни.
1.10. Факт повного виконання Позичальником зобов'язань за Договором про надання 

коптв у позику на умовах фшансового кредиту може оформлятися вщповщним актом або 
повикою про виконання зобов’язань та вщсутносН заборгованостг

1.11. Даний роздш Правил регулюе в тому числ1 порядок укладення Договору про надання 
коптв у позику на умовах фшансового кредиту, який включае в себе розгляд пропозицп щодо 
укладення вщповщного Договору про надання коптв у позику на умовах фшансового кредиту, 
лрийняття р1шення та шдписання Договору про надання коптв у позику на умовах фшансового 
кредиту в цтому.

1.12. Догов1р про надання контв у позику на умовах фшансового кредиту укладаеться 
т:дьки в письмов1й форм1.

1.13. Рпнення про укладення Договору про надання коигпв у позику на умовах 
::нансового кредиту приймаеться уповноваженою особою Товариства на пщстав1 письмовоТ 
:дави Кл1ента.

1.14. Строк прийняття р1шення про укладення Договору про надання коптв у позику на 
товах  фшансового кредиту не може перевищувати трьох робочих дгпв, але у випадку складност1

гедмету та в залежносН в1д суми Договору про надання коптв у позику на умовах фшансового 
кредиту, строк прийняття р1шення може бути збшьшений за р1шенням Кер1вника Товариства.

2. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТ1В ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ ТА
МЕХАШЗМ IX РОЗРАХУНК1В

2.1. Сума кредиту визначаеться з урахуванням платоспроможносН Позичальника i 
може змшюватись за домовлен1стю Стор1н шляхом внесения вщповщних зм1н до Договору про 
надання коптв у позику на умовах фшансового кредиту та шших докумеппв, що складають 
нредитну справу Кл1ента.

2.2. Р1чний процент (р1чна в1дсоткова ставка) визначаеться у р1чних процентах, 
обчислюеться вщ залишку заборгованост1 по кредиту починаючи з дата видач1 кредиту за



Договором про надання коптв у позику на умовах фшансового кредиту та встановлюються у 
po3Mipi, що вщповщае перюду часу в один рк, але нараховуються щомюячно.

2.3. Плата за оформления Договору про надання коптв у позику на умовах
фшансового кредиту складаеться з проценту, що обчислюеться вщ суми наданого кредиту за
Договором про надання коптв у позику на умовах фшансового кредиту та фксовано! плати. 
Нараховуеться одноразово та включаеться до загальноТ суми кредиту.

2.4. Плата за оформления Договору про надання коптв у позику на умовах
фшансового кредиту та страхов! платеж! (за наявност!) розподшяються на кшькють платеж1в, я id 
ЬДпент повинен сплачувати щомюячно, р!вними частинами.

2.5. Плата за оформления Договору про надання коптв у позику на умовах
i шансового кредиту, загальна сума страхового платежу (за наявност!) та сума кредиту формують 
загатьну суму кредиту за Договором про надання коптв у позику на умовах фшансового 
кредиту.

2.6. Щомюячний процент визначаеться у процентах та обчислюеться вщ загально!' суми 
наданого кредиту за Договором про надання коптв у позику на умовах фшансового кредиту та 
:: .фаховуються щомюячно.

2.7. Р1чний процент нараховуеться на залишок заборгованост! по кредиту починаючи з 
тати видач! кредиту за календарний мюяць та нараховуеться авансом на початку кожного мюяця 
хористування кредитом.

2.8. Р!чний процент е фксованою та незм!нною величиною протягом усього строку дп 
дього Договору про надання коптв у позику на умовах фшансового кредиту, якщо шше не 
узгоджено письмово м!ж Сторонами.

2.9. Нарахування процента за цим Договором про надання коптв у позику на 
умовах фшансового кредиту здшснюеться з урахуванням числа дшв у календарному рощ
вихщних, святкових та неробочих дн!в включно). Для розрахунку використовуеться умовна 

хтлыасть дшв у рощ -  360, у мюящ -  30.
2.10. Щомюячний процент нараховуеться один раз на мюяць, починаючи з дати видач! 

кредиту, на загальну суму кредиту за календарний мюяць та нараховуеться авансом на початку 
к: жного мюяця користування кредитом.

2.11. Погашения кредиту, Bcix належних процента по Договору про надання коптв у 
[озику на умовах фшансового кредиту вщбуваеться в такому порядку: першочергово -  
гострочена до повернення сума кредиту та прострочен! pinm i щом!сячн! проценти за

користування кредитом, в другу чергу -  поточна частина суми кредиту до повернення та 
г :точш pinHi i гцомюячш проценти за користування кредитом, а в третю чергу - неустойка (за 
наявност!).

2.12. Прострочення щомюячних строк!в (терм!н1в) повернення кредиту та/або сплати 
р.чних та щомюячних процента не зупиняе нарахування р1чних та щомюячних процент1в.

2.13. Погашения заборгованост! за користування кредитом вщбуваеться в такому 
- рядку: першочергово -  прострочен! pinHi та гцомюячш проценти, в другу чергу -  прострочен!

: ов'язання по сплаН щомюячно!' частини вщ загально! суми кредиту, в третю чергу -  поточи! 
г:чш та гцомюячш проценти, в четверту чергу сплачуеться поточна частина суми кредиту до 

зернения, в п’яту чергу -  неустойка, i в останню чергу -  шпп непрострочеш зобов’язання по 
email щомюячно! частини вщ загально! суми кредиту. Кредитодавцю належить право в 

осторонньому порядку змшювати черговють погашения Позичальником платеж1в за цим 
„зтовором про надання кошДв у позику на умовах фшансового кредиту, якщо це не порушуе 
гп за  Позичальника за законодавством Украши.

2.14. Юнент мае право зд!йснювати дострокове погашения кредиту (частково або 
п евнютю).

2.15. Плата за дострокове часткове або дострокове повне погашения не передбачена.
2.16. Розм!р процентних ставок (плата за оформления Договору про надання коптв у 

:нку на умовах фшансового кредиту, щомюячний процент, щор!чний процент) затверджуеться
..• азами кер1вника Товариства.



Р03Д1Л IV. ЗАКЛЮЧИ! ПОЛОЖЕНИЯ

1. ПОРЯДОК ЗБЕР1ГАННЯ ДОГОВОР1В ТА 1НШИХ ДОКУМЕНТ1В,
ПОВ'ЯЗАНИХ 3 ПАДАНИЯМ ФШАНСОВИХ ПОСЛУГ

1.1. Договори, додатки до Договор1в та iHnii документа, пов'язаш з наданням ф1нансови 
послуг Клиентам (дал1 -  справа), з моменту подписания (укладання) i до !х передач! в apxi 
Товариства збершаються за MicpeM i'x формування. Справи шдлягають збер!ганню протягом
тяти) роюв теля виконання взаемних зобов'язань сторонами за Договорами або шел 

л : строкового припинення дй Договор!в i3 визначених ними та (або) чинним законодавство: 
шдстав.

1.2. 3 метою забезпечення збереженост! справ, вони повинш перебувати у робочи 
:• сенатах або специально вщведених для ще! мети прим!гценнях, у сейфах та вогнетривких шафа) 
ло зачиняються.

1.3. Справи та iHuii документа, пов’язаш i3 наданням ф!нансових послуг облпсовуються т 
гер!гаються у сейфах та вогнетривких шафах i3 дотриманням наступного порядку:

- справи - у паперовш форм! в спещальних теках;
-журнали та картки облшу укладених та виконаних Договор!в - у rianeponiй т 

електроннш формах;
- бухгалтерськ! документа - у паперовш та електроннш формах з дотриманням вимс 

чинного законодавства Украйни;
протоколи засщань oprairiB управлшня та виконавчого органу - у паперовш форм! 

.лешальних теках;
-положения Товариства - у паперовш форм! в спещальних теках;
-журнали реестраци кореспонденцп - в електроннш форм!.
1.4. Документа, створен! за допомогою ПК, збершаються на загальних пщетавах 

л : триманням порядку обмеженого доступу.
1.5. Визначення документ!в для знищення i складання проводиться июля пщготовь 

: лиав справ поетшного i тривалого збер!гання за цей же перюд; акта про видшення документ 
лля знищення, що не шдлягають збершанню, розглядаються кер!вництвом Товариства одночаст 
з описом справ.

2. ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ДОКУМЕНТ1В ТА IHUIOI1НФОРМАЦП, 
ПОВ'ЯЗАНОГ 3 НАДАННЯМ ПОЗИК ТА КРЕДИТ1В, ТА СИСТЕМИ ЗАХИСТУ

ШФОРМАЦП
2.1. Порядок доступу до документа та !ншо! шформацй, пов'язано'! з наданням позик • 

кредита передбачае :
- призначення вщповщальних oci6 за збереження шформацй;
- рознод'гт Bciei- !нформацп на категорп;
- розпод!л сп!вроб!тник!в за р1внями доступу до Tiei чи шшо1 !нформац!'!;
- ведения журнал1в реестрацп видач! i повернення електронних носив шформацй й шш; 

л : хумешлв, в яких фпссуеться П1Б, посада сп!вроб1тника, дата i час одержания й повернен1 
л : хумента, мета використання, тощо;

- додаткову перев1рку зм1сту шформацй, що виноситься за меж! офюу, в!дпов!датьни\ 
•; сами за збереження шформацй;

- контроль за обмшом шформацй за допомогою застосування електронно’! поил 
н Ьормац!я протоколюеться в спещал!зованих файлах контролю).

2.2. Система захисту шформацй забезпечуе безперервний захист документа та шл: 
::-:формацп, пов'язано!- з наданням позик та кредиНв на yeix етапах и формування, обробк
. г сдач! та збершання.

2.3. Захист шформацй забезпечуеться шляхом впровадження та використаш 
: ллов!дно! системи захисту, що складаеться з:



2.3.1. нормативно-правових акНв Укра'ши, а також внутр1шшх нормативних акНв 
Товариства, що регулюють порядок доступу та роботи з вщповщною шформащею, а також 
вщповщальнють за порушення цих правил;

2.3.2. заход1в охорони примщень, техшчного обладнання та персоналу Товариства;
2.3.3. технолопчних та програмно-апаратних засоб1в криптограф1чного захисту 

шформацп'.
2.4. Системи захисту шформацп' забезпечують: 

цшсшсть шформацп, що передаеться;
- конфщенцшшсть шформацп' гид час и обробки, передавання та зберйання.
2.5. Розробка заход1в охорони, технолопчних та програмно-апаратних засоб1в 

•риптограф1чного захисту здшснюеться Товариством або 1ншою установок) на його замовлення.
2.6. Товариство здшснюе в межах cboix повноважень захист шформацп вщ: 

несанкц1онованого доступу до шформацп - доступу до 1нформацп при наданш позик
та кредипв, що е конфщенцшною шформащею oci6, яю не мають на це прав або повноважень, 
знзначених законодавством Укра'ши, а також, якщо це не встановлено Договором. 1нформащя, 
ло е конф1денц1йною, визначаеться законодавством Укра'ши;

внесения несанкцюнованих зм1н або часткового чи повного знищення шформацп 
лодо надання позик та кредшлв особами, як1 не мають на це права або повноважень, визначених 
лхонодавством Укра'ши, а також не встановлених Договором.

2.7. Вщповщальш сшвробшшки Товариства повщомляють пращвника вщповщного 
шдроздшу про випадки порушення вимог захисту шформацп'. У раз1 виявлення при цьому ознак, 
що можуть свщчити про вчинення злочину, Товариство повщомляе про такий випадок 
порушення вимог захисту шформацп' вщповщш правоохоронш органи.

2.8. Сшвробшшки Товариства виконують вимоги щодо захисту шформацп' та 
г лтримують конфщенцшшсть шформацп, що використовуеться при наданш позик та кредипв.

2.9. Сшвробггники Товариства несуть вщповщальнють за неналежне використання та 
лршання засоб1в захисту 1нформацп, в1дповщно до чинного законодавства Укра'ши.

2.10. Юйенту забезпечуеться право доступу до шформацй' щодо дпяльнос'п Товариства. 
.овариство зобов'язане на вимогу Клиента надати шформащю, яка передбачена ч.1.ст.12. Закону

храши «Про ф1нансов1 послуги та державне регулювання ринк1в ф1нансових послуг».
. овариство до моменту укладання з Юпентом Договору додатково надае Юпенту 1нформац1ю, 
; :-:а передбачена ч.2.ст.12. Закону Укра'ши «Про ф1нансов1 послуги та державне регулювання 
гинюв фшансових послуг».

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРППНЬОГО КОНТРОЛЮ щодо
ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВНУТРШНПХ РЕГЛАМЕНТУЮЧИХ 

ДОКУМЕНТ1В ПРИ ЗД1ЙСНЕНН1 ОПЕРАЦШ 3 НАДАННЯ ПОЗИК ТА КРЕДИТ1В
3.1. Контроль за здшсненням надання дано'! ф1нансово!' послуги здшснюе KepiBHHic 

. лариства та/або призначений наказом Кер1вника вщповщальний прац1вник Товариства, який
: винен мати в1дпов1дний фаховий р1вень зг1дно з вимогами законодавства Укра'ши, що регулюе 

з иносини у сфер1 надання ф1нансових послуг.
3.2. Порядок проведения внутр1шнього контролю передбачае: здшснення Кер1вником або 

з лловщальним пращвником внутр1шн1х перев1рок Товариства; виявлення пращвншов, як1 
л пустили Ti чи 1нш1 порушення вимог законодавства; у раз1 виявлення порушень, Ух усунення та

ведения вщповщного навчання та роз’яснення з вщпов1дальними пращвниками, у тому числ1 
'•шжливим застосуванням вщповщних заход1в дисципл1нарного впливу.

3.3. Порядок проведения внутр1шнього контролю включае в себе в тому числ1 й те, що 
: г Двник та/або вщповщальний пращвник Товариства, на якого покладеш обов’язки контролю за 
: плисовою послугою не менш н1ж один раз на м1сяць здшснюе перев1рку ycix укладених 
„:говор1в щодо надання даного виду фшансово!- послуги з метою контролю дотримання 
-шьробггниками Товариства вимог цих правил та чинного законодавства Укра’ши.

3.4. Кер1вник та/або вщповщальний пращвник виконуе таю основш функцп в сфер! 
" : зедення внутр1шнього контролю:

и
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- оргашзовуе роботу по проведению nepeeipoK щодо дотримання пращвниками 
Товариства вимог законодавства та внутрипшх (локальних) нормативно-правових докумешпв 
при укладенш та виконанш Договор!в з дано'! фшансово! послуги;

- оргашзовуе роботу по проведению швентаризащ!', узагальнюе наслщки документальних 
nepeeipoK та швентаризащ'!, повщомляе про них Кер!вника Товариства;

- проводить перев1рки стану збереження коишв i матер1альних цшностей, достов1рност1 
: 5лжу i 3BiTiiocTi;

- здшснюе контроль за усуненням недолшв i порушень, виявлених попередшми 
п:рев1рками та швентаризащями;

- розробляе пропозицп щодо удосконалення контролю, збереження фшансових ко п т  в та 
птер1альних цшностей, полшшуе роботу пращвниюв Товариства при укладенш та виконанш

Т:говор1в з дано! фшансово! послуги;
- за наслщками nepeBipoK та швентаризацп складаеться акт про виявлення або вщсутшсть 

пгавопорушень;
- Кер1вник Товариства на шдстав1 акту про виявлення або вщсутшсть порушень з боку 

пращвншав щодо здшснення ф1нансових операцш по даному виду ф!нансових послуг вживае 
зщповщш заходи щодо усунення порушень та притягнення винних oci6 до в1дпов1дальност1 
::ередбачено1 даними правилами та чинним законодавством Укра'ши.

4. В1ДПОВ1ДАЛЬН1СТЬ ПОСАДОВИХ ОС1Б, ДО ПОСАДОВИХ ОБОВ’ЯЗКШ 
ЯКИХ НАЛЕЖИТЬ БЕЗПОСЕРЕДНЯ РОБОТА 3 КЛ1СНТАМИ, УКЛАДАННЯ ТА

ВИКОНАННЯ ДОГОВОР1В
4.1. Посадов1 особи Товариства та залучеш на пщстав! вщповщних Договор1в з 

Товариством iHmi особи, на яких покладено обов’язок безпосередньо'1 робота з Кл1ентами,
:-ладання та виконання Договор1в зобов'язан1:

• виконувати сво! посадов! обов'язки на пщстав! посадових !нструкц1й, цих Правил та 
1 n.TpifflHix регламентуючих документ1в Товариства, вщповщних Договор1в;

• керуватись у сво'ш робот! чинним законодавством Укра'ши;
• надавати органам контролю Товариства документа, необхщш для контролю 

пщповщност1 здшснення ними cboix посадових обов'язшв;
• надавати !нформац!ю про виконання ними посадових обов'язюв органам контролю 

Товариства;
• не завдавати шкоди штересам Товариства, не порушувати прав та штереав 

гЛпетлв Товариства;
• нести встановлену законом майнову в1дповщальн!сть.
4.2. Посадов! особи, до посадових обов'язшв яких належить безпосередня робота з 

Кл!ентами, укладання та виконання Договор!в несуть в!дповщальн!сть за вчинюваш ними л:: 
порядку та в межах, передбачених чинним законодавством Укра'ши, та статутом Товариства.

5. ПОРЯДОК МОН1ТОРИНГУ НАДАНИХ ПОЗИК ТА КРЕДИТ1В
5.1. Уповноважен! особи Товариства, як! безпосередньо здшснюють MOHixcr :: 

наданих позик та кредиНв, повинн! дотримуватись вимог вщповщних нормативно-правових л - 
про боротьбу з вщмиванням доход!в, одержаних злочинним шляхом.

6. ОПИС ЗАВДАНЬ, ЯК1 ПЩЯГАЮТЬ ВИКОНАННЮ КОЖИНМ
П1ДРОЗД1ЛОМ ТОВАРИСТВА

6.1. В Товариств1 на пщстав! штатного розкладу створюються пщроздши та ?.:пщ 
вщповщно до завдань, що мають виконуватися в рамках фшансово'! послуги.

6.1.1. KepiBHHK Товариства е виконавчим органом Товариства та здшснюе ф\ 
вщповщност! до Статуту Товариства, в т.ч. визначае, формуе, плануе, здшснюе i кооглил;.- 
лоточну д!яльн1сть пщприемства, визначае напрямки розвитку Товариства у формуванн: 
шнансово!', податково'!, сощально!' полВики, забезпечуе сполучення економ!чннх 
лдм!н!стративних метсццв кер!вництва, матер1альних i моральних стимул!в п:.:.



-: ехтивноеп д1яльност1, а також посилення вщповщальност! кожного пращвника за доручену 
: м> роботу. KepiBHHK виршуе Bci питания в межах наданих йому повноважень, доручае 

: конання окремих оргашзацшно-господарських функцш iHuiHM посадовим особам, забезпечуе 
:: держания законности активне використання правових 3aco6iB удосконалення управлшня, 

гнення floroBipHoi дисциплши i облшу, представляе Товариство в його вщносинах з шшими 
- гндичними та ф!зичними особами, виконуе пшп повноваження, надаш Статутом Товариства.

6.1.2. Бухгалтер1я забезпечуе ведения бухгалтерського обл1ку вщповщно до Закону 
-таши «Про бухгалтерський обл1к та ф1нансову зв1тн1сть в Украпп» з урахуванням

.еголивостей д1яльност1 Товариства й технологи оброблення облшових даних, вщображае на 
тах>нках бухгалтерського обл1ку Bci господарсью операцп Товариства, вимагае вщ 11 pani ни и кi в 
гг гез лечения неухильного ix дотримання порядку оформления та подання до обл1ку первинних 
: • мент1в, забезпечуе складання на основ! даних бухгалтерського обл1ку фшансово! звтюст!

: ьариства, п1дписання и на подання в установлен! законодавством строки, здшснюе заходи 
д: до подання повно!-, правдиво-! та неупереджено! !нформац!! про ф!нансовий стан, звН про 
. - упний дохщ, рух коптив, Товариства, власний капитал та примггки до ф!нансово! звпносп за 
г гний ф!нансовий р!к, а за перюди 1 квартал, 1 швр!ччя, 9 м!сяц!в зд!йснюе заходи щодо 

ддння пром!жно! фшансово! звпносп у склад! !нформац!! про фшансовий стан та зв!ту про 
. пний дох!д, забезпечуе перерахування податк!в та збор!в, передбачених законодавством, 
др: водить розрахунки з контрагентами вщповщно до догов!рних зобов’язань, рац!ональним та 
^: ективним вйконанням матер!альних, трудових та ф!нансових pecypciB, оргашзовуе роботу з 
ттдготовки пропозиц!й щодо визначення обл!ково! полНики Товариства, розроблення системи i 
дорм управл!нського облшу та правил документооб!гу, зв!тност! i контролю господарських 
THepauift, визначення прав пращвниюв на пщписання первинних та зведених облпшвих 
документ!в, нараховуе заробИну плату, переказуе кошти за виконаш роботи, веде innii 
>эзрахунки з пращвниками, громадянами та юридичними особами за встановленими нормами 
в:дпов!дно до чинного законодавства.

6.1.3. Юридичний вщдш (у pa3i створення) зд!йснюе розробку докуменпв правового 
врактеру, надае правову допомогу вщдшам Товариства. Юридичний вщдш приймае участь в

Удготовщ обгрунтованих вщпов!дей у раз! отримання претензш, пропозиц1й, анал!зуе i 
; тагальнюе результата розгляду судових справ, вивчае практику укладення i виконання 
T:>roBopiB з метою розроблення вщповщних пропозицш для усунення виявлених недол!к!в i 
ттолшшення господардько-ф!нансово! д1яльност! п!дприемства, бере участь у робот! з укладення 
господарських договор1в, подготовки bhchobkIb про i’x юридичну обгрунтован1сть, контролюе 
:воечасн!сть подання довщок, розрахунк!в пояснень та !нших MaTepianie для п!дгоговки 
в:дпов1дей на претенз!! та заяви, готуе разом з шшими пщроздшами пропозиц!ю про змшу 
чинних або вщм!ну тих наказ1в, що втратили чинн!сть, та шших BHyTpiinnix акНв, як! були видан! 
Товариством, проводить довщково-гаформацшну роботу з питань законодавства з надання 
::нансових послуг, захисту прав споживач!в, ф!нансового мон!торингу, !дентиф!кац!! учасник!в, 
готуе висновки щодо правових питань, яю виникають у д!яльност! Товариства, подае пропозицп 
для д!яльност! Товариства, надае консультац!! щодо чинного законодавства, а також висновки з 
: рган!зац!йно-правових та !нших юридичних питань, надае допомогу в оформленш документ!в i 
i:<TiB майново-правового характеру.

6.1.4. Адмйпстративно-господарський в1дд1л (у раз! створення) забезпечуе умови для 
гезпереб!йно! та ефективно! роботи пращвниюв Товариства, пщтримання сприятливих умов i 
комфорту в оф1с!, пщтримання сприятливого психолог!чного кл1мату серед пращвншав оф1су, 
гщвищення !м!джу Товариства, формуе шформацшно-комушкативну !нфраструктуру 
Товариства, оргашзовуе, регулюе та контролюе проведения шформацШно-анал!тично1 роботи 
Товариства. Розробляе анал!тичш, довщков! та iHmi матер1али з питань, що стосуються 
д!яльност! Товариства в межах свое! компетенцн, готуе аналггичш дов1дки, пропозиц!!, допов1д!, 
зз1ти на основ! анал1зу показник!в розвитку Товариства.

6.1.5. Вщдш управлшня персоналом (у раз! створення) бере участь у формуванш 
кадрово! пол!тики Товариства та контролюе д!ездатшсть персоналу, разом з кер!вниками 
.г!дроздщ!в розробляе посадов! шструкцп та правила внутр!шнього трудового розпорядку, вживае 
заход!в щодо забезпечення в!дповщних умов npani на робочих мюцях. Забезпечуе укладання i
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виконання колективного договору, забезпечуе роботу з ведения дшоводства в оргашзацп, видае 
накази про прийняття та звшьнення з роботи, формуе oco6obi справи пращвниюв Товариства.

6.1.6. Вщокремлеш пщроздши (у раз1 створення) надають шформацшну пщтримку га 
консультування про умови та правила надання фшансових послуг Товариством, падания адрес 
вщцшень, отримання необхщних документ1в та формування докумегтв на отримання 
ф1нансових послуг, перев1рки справжност1 наданих документав, в раз! надання позитивного 
р1шення оформления вщповщних угод та додатк1в, формування справ та первинних 
бухгалтерських документ1в, дотримання фшансово! дисципл1ни та л1м1т1в каси, надсилання 
погоджених угод до арх1ву. Вщокремлеш п1дрозд1ли повинн1 дотримуватись вимог чинного 
законодавства Укра'ши, установчих та кер1вних документ1в Товариства, дотримуватись 
корпоративного стилю одягу, чистоти в примщеннях Товариства та навколо.

6.1.7. В Товариств1 призначаеться вщповщальний прац1вник за проведения 
фшансового мошторингу. Вщповщальний пращвник очолюе та координуе зд1йснення 
(реал1зацпо) системи заход1в щодо запоб1гання та протидп легал!зацп (в1дмиванню) доходi в, 
одержаних злочинним шляхом, або фшансуванню тероризму та фшансуваншо розповсюдження 
збро! масового знигцення установи.

6.2. Якщо у Товариств! не створено вщповщного шдроздшу або в1дд1лу, його функцп 
можуть бути передан! на виконання трет!м особам з вщповщним укладанням договор1в, або 
виконуються Кер!вником Товариства.

6.3. В Товариств! визначаеться окрема посадова особа для проведения виутршшього 
аудиту (контролю) в Товариств!. Внутршнш аудит (контроль) передбачае: нагляд за поточною 
д!яльшстю Товариства; контроль за дотриманням закошв, нормативно-правових акт!в орган!в, як! 
здшенюють державне регулювання ринк1в фшансових послуг, та р!шень орган!в управлшня 
Товариства; перев!рку результат!в поточно'! фшансово! д!ялыюст! Товариства; анал!з !нформац!! 
про д!яльнють Товариства, профес!йну д1яльн!сть й прац!вник!в, випадки перевищення 
повноважень посадовими особами Товариства; виконання !нших передбачених законами 
функцш, пов'язаних з наглядом та контролем за д!яльшстю Товариства. Окрема посадова особа, 
що проводить внутршшш аудит п!дпорядковуеться вищому органу управл!ння Товариства та 
зв!туе перед ним.

6.4. В Товариств! можуть бути створен! й mini шдроздш або вщдши, як! необх!дн! для 
функцюнування Товариства та надежного надання Товариством фшансових послуг.

Щ Правила набираютъ HuuHocmi з 10 жовтня 2018 року та диоть до моменту змти та 
викладення цих Правил в ноет редакци.
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