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у позикУ, в тому числi i на умове>
оБмЕж Еною вI дповI дАJI ънI стю
подальшому  "Товариство"),

I di Правила встановлюють порядок надання коштiв

кредиту товАри_ством з
фiнансового
,iФI
нАнСовА коМгiднtЯ "простО MAHI " (у

Конститучii Украiни, I { ивiльного кодексу УкраТни
Щанi правила розробленi вiдповiдно до
ринкiв фiнансових послуг"
послуги та
держ авне регулювання

Закону Украiни "ПрЪ бiнансовi

лiцензування видiв господарськоi дiяльностi", Лiцензiйних умоts
послуг (KpiM професiйно)
провадж ення господарськоi дtяльностi з надання фiru""о"rх
кабiнету MiHic:Yi:
на ринку'uьrr"* паперiв), затвердж ених постановою
дiяльностi
:з:т_:
'вtдО'7.|
2.2016
з Iнадання
Ns Ф13, Попож ення про визначення умов провадж ення дlяльност1
якЙх потребуе вiдповiдноi лiцензii (лiцензiйних умов),
фiнансових ,'ослуг, здiйснення
Ns 2'7,та
По.ruновою Правлiння Нацiонального банку Украiни вiд 30.03,202l

закону Украiни 'ооь

.uru.po* .rr*

чинного законодавства Украiни.

1. зАгАльнI полож ЕннJI .

при наданнi фiн.ансових послуг надання коштiв у позику,
1 .1. Товариство У свотй дiяльностi

в тому ч"йi

i

на умовах фiнансо"Ь.о кр.дrrу (у подальшому



"фiнансова послуга")

та цих Правил, що регулюють порядок надан} lя
дотримуеться законодавства Укратни
фiнансових послуг.
надання коштlв у
| ,2.правилами визначаються умови та порядок укладання договорlв
(у полальшому ",Щоговiр") з клiентами,
позику, в тому числi i на умова* фiru".о"о.о пр.д"'у
пов'язаних з наданням цього виду
пор"дЪп ix збЁрiгання, а також зберiгання iнших документiв,
та iншоi iнформацii, пов'язаноi з наданням
фiнансових послуг, порядок доступу до документiв
захисту iнформацii, порядок проведення внутрiшнього контролю
фiнансових послуг, систему
документiв при здiйсненнi
щодО дотриманНя законодавства та внутрiШнiх реглаМентуючих
посадових осiб, до
операчiй з надання цього виду фiнансових послуг, вiдповiдальнiсть
клiентами,
з
укладання та виконання
поaьдоur* обов'язкiв яких належ ать безпосередня робота
зазначених договорiв.
полож еннl:
1.3. Визначення TepMiHiB, якi вж иваються в цьому
яка внесена до
реестру
(товариство),
кредитодавець  фiruп"оuu установа
'щерж авного
та
вiдповiдно
Украiни
законодавством
встановленому чинним
фiнансових установ у порядку,
в тому числi i на
..а
Статуту пuдuu фiнансовi послуги з надання коштiв у позику,
до закону
на пiлставi укладання з клiентами [ оговорiв надання коштiв у
умовах фiнансовоiо'* р"о"rу
Надання коштiв у позику, в тому числi
позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту,
наданi Товариством фiзичнiй або юридичнiй
i на умоваХ фiнансовОго кредитУ  грошовi коштИ
та на умовах передбачених
o.odi у готiвковiй чи безготiвковiЙ формi пiд процент у розмiрi
кошти та сплатити проценти у визначений строк,
договором з дотриманням вимоги повернути

2.

УМОВИ ТД ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРI В I З СПОЖИВАЧАМИ
ФI НАНСОВИХ ПОСЛУГ

надання Коштiв У Позику, В Тому
2.1. вiдносини з надання фiнансових послуг з приводу
та Позичальниками визначаються на
числi i на умовах фiнансового крелиту мiяt Товариством

договiрних засадах, шляхом

упйuпr"

.щъговорiв,

якi мають мiстити

визначенi

законодавСтвом умоВи, обов'язковi длЯ такого виду,Щоговорiв,
надання фiнансових послуг с
2.2. !оговори, якi укладаються Товариством з метою
правомочними лише при наявностi Bcix необхiдних документiв.
документи, що пiдтвердж ують особу
2.З. Пiдставою для укладання ,Щоговору
Рiшення про укладання,Щоговору
Позичшlьника або уповноваж ених дiяти вiд Його iMeHi осiб.
з моменту виникнення
приймаеться Уповноваж еним органом не пiзнiше трьох робочих днiв
пiдстав для його укладання
бути наданi Товариству наступн1
2,4./ fля
.Щоговору ГI озичальником I I овиннi

е

уппйпr"

документи:

i.ц.L

У разi, якщо Позичальником

е

юридична особа:

юридичних осiб, фiзичних осiб
копiя виписки або витягу з единого держ авного реестру
та громадських формувань;
пiдприсмцiв
^
.
копii правовстановлюючих документiв;
копiю довiдки 4оПП;
еДРПОУ;
копiю довiдки про внесення до дерх(авного реестру

.

.
.

.копiюлiцензiТ,якщоДiяльнiстьКлiснтапiДлягаслiцензУванню;

.
о

(при наявносТi);
копiю свiдоцтва платника ПЩВ
вiдмiткою статистики, копii балансу
за ocTaHHi 4 звiтних перiоди з
звiтнiсть
коштlв
фiнансова
(форма N9 2), звiту про рух грошових
(форма Nэ1), звiт/ rр" orr* coBi результати

Jф3);

кредиторськоi заборгованостi в розрiзi
оборотносальдова вlдомlсть дебiторськот
(помiсячно);
nonrpu..niiB за ocTaHHi 12 мiсяцiв
та
cTpokiB видачi та погашення, сум
про наявнiсть кредитiв iз зазначенням

(фОРМа

i

о

о

довiдка
вiдсоткових ставок за кредитами;
залишки коштiв на рахунках
о довiдка iз обслуговуючих банкiв про щомiсячнi обороти та
за ocTaHHi б мiсяцiв;
о iнформацiя про предмет дiяльностi клiента;
оДокУМенти(наказта/ або,,ро,опопЗаГалЬнихзборiв),щопiдтверДж УюТЬПоВноВаж ення
керiвника та головного бухгалтера;

оiншiДокУМенТиЗаВимоГоюТоварисТВаВзаJI еж носТiвiдрiзновидУформиЗаякою
надасться кредит.
пiдприсмницькоi дiяльностi:
е фiзична особа  суб'ект
у разi, якЩо Клiентом
копiю паспорта;
номерУ;
копiю довiдки про присвоення iдентифiкаuiйного
 пiдприемця на облiк в

2,4.2.
.
.
. копiю

йо'
документа, що пiдт".ойr. "."rr" фiзичноi
служ бi Украiни;
,Щерж авнiй фiскатlьнiй
юридичних осiб, фiзичних
о копiю виписки або витягу з Сдиного держ авного реестру
осiбпiдприсмцiв та громадських фОРМУВаНЬ;
 пiдприсмця У
.,:,л ,hiптлtrrтпт особи
осо
. копiю документа, що пlдтвердж ус реестрачiю фiзичноi
Украiни;
вiдповiдному органi Пенсiйного фонлу
:
1:л.,.лТ ллпбтл


окопiЮДокУМенТа,ЩопiДтверДж УересстраЦiюфiзичноТособипiдприсмцяУlнших

страхування;
держ авних фондах соцiального

одовiдкаПронаявнiстькреДитiвiззазначеннясТрокiввиДачiТаПоГашення,сУМТа

вiдсоткових ставок за кредитами;
та заJI ишки коштiв на рахунках
о довiдка iз обслуговуючих банкiв про щомlсячн i обороти
за ocTaHHi б мiсяцiв;
. iнформацiя про предмет дiяльностi Клiснта;
(товариства),
. iншi необхiднi документи на вимогу фiнансовоi компанii

.

у разi, якщо Позичальником, фi,_"] 11особа:
замlнюс;
.
паспорт або документ, що його
u
о довiдку;" прrЬuо.""я iдентифiкаЦiйНОГО НОМеРУ ДРФОjл____i
(довiдка
мiсяцiв (лов,
шiсть _iсяttiв
за ocTaHHi ,ттiп.гь
доходу
зазначенням
з
клiента
о довiдку з мiсця роботи
головного
ПI Б керiвника та
адресу, KoHTaKTHi телефони,
повинна мiстити назвУ, юридичнУ
пiдписують зазначену ловiлку);
бухгалтера робоrолuuu",
клiснта;
"nl
для визначення платоспромож ностi
iншi oony* ir", * о

о

""оо* iднi

оiншiДокУМенти,заВиМоI .оюТоваристВаВЗаJI еЖностiвiдрiзновидуформиЗаякою

надасться кредит,
особа:
с
у p* i, якщо Позичальником фiзична
замiнюс;
паспорт або документ, що його

2,4.3.
о

9

, довiдку з мiсця роботи клiента з зазначенням доходу за ocTaHHi шiсть мiсяцiв (довil'
повинна мiстити назву, юридичну адресу, KoHTaKTHi,aпaфопr,
ПI Б керiвника Ta.ono"ro,
бухгалтера роботодавця, якi пiдписують зазначенУ
Довiдку!
довiдку про присвоення iдентифiкацiйного номеру в ДРФО;
iншi документи, що необхiднi для визначення платоспромож ностi
клiснта;
iншi документи, за вимогою Товариства в ..* no.ii вiд
рiзновиДУ форми за як0l
надаеться кредит.

.
,
,

25,На пiдставi наданих документiв (перелiк визначено п.2.4. Правил)

!ОГОВiР, ЯКИЙ, ЯКЩО iНШе не передбачено законодавством, повинен мiстити:
о назву документа;

,
О
о
о

,

оформлястьс

назву, адресу та реквiзити суб'екта пiдприемницькоi
дiяльностi;
ПРiЗВИЩео iМ'Я i ПОбаТЬКОвi
особи,
яка отримуе фiнансовi послуги, та
фiзичноi
найменування, мiсцезнаходж енняюридичноiособи;

iT

адресу

найменуванняфiнансовоiоперацii;

розмiр фiнансового активу, зазначений у грошовому виразi, строки його внесення
взаеморозрахункiв;
умови
строк дiТдоговору;

Ti

о
о
о

порядок змiни i припинення дiiдоговору;
права та обов'язки cTopiH, вiдповiдальнiсть cTopiH за невиконання
або неналеж rrс
виконання умов договору;
, посилання на внутрiшнi правила надання фiнансових послуг;
о iншi умови за згодою cTopiH;
. пiдписи cTopiH.
2,6, Щоговiр е укладеним з моменту зарахування коштiв (суми
позики або фiнансово.о
кредиту) на поточний рахунок Клiснта (Позичальника), якщо
iнше не встановлене,Щоговором.
2.7. Щоговiр укладаеться лише в письмовiй
формi.
2.8. Надання коштiв у позику,
i ,ru y* o"u* фiнансового кредиту надаеться
" Т9rу
"""ni
Позичальниковi на платнiй ocHoBi.
Кредитода".ц" од.р* уе Ъiд Позичальника проценти в
розмiрi i порядку, встановленому !оговором.
2,9, Розмiр процентiв та порядок iх сплати за
.
Щоговором визначаються в
залех(но
вiд кредитного ризику, наданого забезпечення, поп"rу i пропозицiй, flоговорi
якi склалися на
кредитному ринку, строку користування,
розмiру облiковоi ставки та iнших факторiв.
2,10, Товариство мае право в порядку, що передбачений
у Щоговорi, збiльшувати розмiр
процентнОi ставкИ або iншиХ платеж iв,
у порядкУ, випадках передбаче"r* До.о"оро1a ..о

встановлених законом.
2, l 1, Товариство мае право вiдмовитися вiд надання
Позичальниковi позики. Позичальник
мае право вiдмовитися вiд одерж ання позики.
_ 2,12, РозрахункИ за операцiямИ нядання фiнансових послуг мiж Товариством та
позичальником здiйснюеться у нацiональнiй валюii Укратни.
_ 2,1з, Бухгалтерський та податковий облiп оп.рuцiй з надання фiнансових послуг на
товариствi здiйснюеться вiдповiдно до законодавства Украiъи.

з

З.

ПОРЯДОК ОБЛКУ ДОГОВОРI В ТА I НШИХ
ДОКУМЕНТI В, ПОВ,ЯЗДНИХ З
НАДАНFUI М ФI НАНСОВИХ ПОСЛУГ
3,1, З метою забезпечення зберiгання
Щоговорiв та iнших документiв, якi пов'язаннi з
"кредиту
наданням коштiв у позику в тому ч] ,I слlл nu. yro"u*
Товариство мас
фiнансового
облiковореестрову систему !оговорiв. Облiковор.uйроuu
система !оговорiв, укладених

ТоваристВом, створЮетьсЯ вiдповiднО до вимог, передбачених
законОдавством у сферi ринкiв
фiнансових послуг.
з.2. Реестрацiя Щоговорiв та iнших документiв, якi пов'язаннi
з наданням Товариством
фiнансових послуг здiйснюеться шляхом ведення ж урналу облiку
укладених i виконаних

(далi _
_ ж урнал облiку) та карток облiку укладених та виконаних договорiв
(далi
договорiв
картка облiку)'
'3.3.
 .:., ведеться
DАfiАт[ лс в
D хронологiчному
\ .плтrпппгi,тномч порядку
поDяд та мае мlстити 1ra* y iнформаuiю:
ЖурнЙ облiку
а) номер запису за порядком;
б) лату i номер укладеного.Щоговору;
в) повне найменування Позичальника;
особа iдентифiкаuiйний код за едрпоу
г) iдентифi* uцiи""и код (в разi якщо це юридична
Позичальника);
позики за,Щоговором;
л) розмiр фiнансового кродиту або
е) лату закiнчення строку дii Щоговору,
додатковою
3.4.

У

ж урнал облiку
разi необхiдЪостi Товариство мож е доповнити

iнформачiею.
3.5. Картки облiку мають мiстити:
а) номер картки;
б) лату укладення та строк дii до_говору;
iм'я, по батьковi фiзичноi особи)  спож ивача
в) найменування юридичноi особи 1"pi."rur",

* 'Хj';:"# ;ff# й"й

код за

ещрпоу юридичноi особи (iдентифiкацiйний номер

фiзичнОi

особи)  спож ивача фiнансових послуг;
е предметом договору;
д) вид фiнансового активу, який
активи, а саме:
orprruri(u"ouri) грошовi кошти таlабо фiнансовi
е) вiдомосri
"ро
таlабо фiнансових активiв;
дату зарахування грошових коштiв

.

.ДатУотриМання(вилачi)грошоВихкоштiвтаlабофiнансовихактивiв;

.

активiв згiдно з договором;
суму грошових коштiв таlабо розмiр фiнансових
о суму винагороди;
суму iнших нарахувань згiдно з умовами договору;
одерж аних на Дату заповнення картки,
загальну суму ,ыuоо розмiр фiнансових активiв,
з
ведуться Товариством в електроннiй формi
3,6. Журнал облiку та картки облiку
вiдповiдно до законодавства Украiни,
забезпеченням мож ливостi ро.* р"rr" iнбормачii
uI об
ел€
к тронноi форми ж урнаJI у таким чи_ном,
Товариство зобов'язане забозпечити зберiганЕя
iнформацii у разi виникнення будьяких
забезпечиТи мож JI иВiсть вiднОrп"""" Ъrраченоi
обставин непереборноТ сили.
за
п 'яти poKiB пiсля припинення зобов'язань
3.7. ,Щоговори зберiгаються протягом
(У РаЗi наявностi) зберiгаються разом з вlдповlдними
.Щоговором. Додu.* " до Договору

о
.

,Щоговорами.

ПОВ,ЯЗДНИХ I З
ПОРЯДОК ЗБЕРI ГДННЯ ДОГОВОРI В ТД I НШИХ ДОКУМЕНТI В,
НАДАННЯМ ФI НАНСОВИХ ПОСЛУГ
(укладання) i до передачi iх в apxiB Товариства
4.1. Щоговори з часу пiдпиоання
зберiгаються за мiсцем iх формування в справах,
справи повиннl перебувати у робочих
4.2. М.rоо забезпечення збереж еностi договорiв
мети примiщеннях, у шафах i столах, що
kiMHaTax або спецiатlьно вiдведених для цiсI

4.

зачиняються.
4.З. .Щокументи, cTBopeHi
загальних

за допомогою персонаJI ьного комп'ютера, зберiгаються

на

пiдставах'

тт,ilf,uя"\ Еlе
кппистч
користування cTopoHHlM собам та установам
4.4. Видача договорiв (Тх копiй) у тимчасове
видану справу заводиться ipl1":1y::j
здiйснюст".". оо."Ъпу пфi"rrrцтватовариства. на
якiй зазначасться пlдроздlл
вiдговiдному ж урналi,
справи таlабо робиться запис
дата його укладання, а також кому
товариства, яким було уклалено договiр, номер договору,
,раф" для пiдписiв про одерж ання i
справа видана, дата ii поверненНя. ПЁрелбачаютьсЯ

у

прийнятгя справи

у

.

!

4.5. Вилучення документа iз справи постiйного зберiгання забороняеться. У виняткоrJи,
випадках вилучення договору допускаеться з дозволу керiвника Товариства з обов'язколtил
залишенням у справi засвiдченоi копii договору.
4.6.,Щоговори групуються у справи пiсля закiнчення дiловодного (календарного) рс,ку
Справи постil"rного i тривалого cTpoKiB зберiгання пiдлягають такому оформлlеtltlто
пiдшивання в обкладинку з твердого картону, нумерацiя аркушiв у справi, складапl{ j
пiдсумкового напису, складання (у разi потреби) внутрiшнього опису документiв, оформлеttгll
обкладинки справи.
4.7. Визначення документiв для знищення i складання провадиться пiсля пiдготовки описil
справ постiйного i тривалого зберiгання за цей ж е перiод, акти про видiлення доtсументiв длl
знищення, що не пiдлягають зберiганню, розглядаються керiвництвом Товариства одночас} ,I (
з описами справ.

5.

ПОРЯДОК ДОСТУПУ СПОЖИВАЧI В ФI НАНСОВИХ ПОСЛУГ ДО ДОКУМЕНТI В
ТА I НШОi I HOOPMAЦI i, ПОВ,ЯЗАНОi З НАДАННJI М ФI НАНСОВИХ ПОСЛУГ
ФI НАНСОВОЮ УСТАНОВОЮ
5.1. Порядок доступу до документiв та iншоi iнформацii пов'язаноi з наданням фiнансових
посJI уг, та особливостi системи захисту iнформацiI визначаються внутрiшнiми докуме} I таI \ { и

'Говариства, якi затвердж уються
у порядку, встановленому статутом Товариства.
5.2. [ иректор та працiвники Товариства повиннi забезпечувати конфiденцiйнiстr,
iнформацii, що надаеться Клiснтом i становить його комерчiйrI у, професiйну тасмницю та
мiстить конфiденцiйну iнформацiю.
5.3. Клiснту забезпечусться право доступу до iнформацiТ (документiв) щодо дiяt.llьносri
Товариства. Уповноваж енi посадовi особи зобов'язанi на вимогу клiснта надати наступFj)/
iнформацiю:
. вiдомостi про фiнансовi показники дiяльностi Товариства та ii стан, якi пiдлягаютt,
обов'язковому оприлюдненню;
о перелiк керiвникiв Товариства та iT вiдокремлених пiдроздiлiв;

.
.
о

перелiк послуг, що надаються Товариству;
цiну/ тарифи фiнансових послуг;

кiлькiсть акцiй Товариства, якi знаходяться у власностi членiв ii виконавчого органу,,tа
перелiк осiб, частки яких у статутному капiталi Товариства перевищують п'ять вiдсоткiв;
. iншу iнформацiю з питань надання фiнансових послуг та iнформацiю, право па,
отримання якоi закрiплено в законах Украiни.
5.4. На вимогу Клiснта уповноваж ена особа Товариства зобов'язана надати iнформачirсl
згiдно з вимогами cTaTTi 12 Закону Украiни "Про фiнансовi послуги та держ авне регулювання
ринкiв фiнансових послуг", Закону Украiни "Про iнформацiю" та iнших законодавчих aKTiB,
щодо надання iнформацii Клiенту таlабо розкриття iнформацii держ авним органам.

6.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРI ШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЩОДО ДОТРИМАННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА ТА BHYTPI ШHI X РЕГЛАМЕНТУЮЧИХ ДОКУМЕНТI В ПРИ
ЗДI ЙСНЕННI ОПЕРАЦI Й З НАДАННrI ФI НАНСОВИХ ПОСЛУГ
6.1. Товариство запровадж уе систему внутрiшнього контролю, адекватну характеру та
масштабу Гi дiяльностi, метою якоi с перевiрка того, що операцii здiйснюються лише у суворiй
вiдповiдностi до чинного законодавства, статуту Товариства, цих Правил та наявних

внутрiшнiх регламентуючих документiв.
6.2. Внутрiшньому контролю, зокрема, пiдлягають:
. наданi Товариством фiнансовi послуги;
о опероцii, вчиненi на виконання укладених договорiв;
. ефективнiсть надання фiнансових послуг (в розрiзi cTpokiB, суми) та оцiнка ризикiв,
пов'язаних з iх наданням;
о piBeHb комп'ютеризацii та iнформацiйноаналiтичного забезпечення дiяльностi
Товариства;

Товариства, адекватнiсть вiдображ ення результатiв
внутрiшня та зовнiшня звiтнiсть

о

Товариства;

_,_л__i,,лт чпгп а(
оорГанi.uцi"'u,ВеДеннябУхга;lтерсЬкоготаУправлiнськогооблiкУ'аТакож
lх
вiдповiдностi з вимогами чинного
MeTi та завданням дiяльноa,i To"up,cTBa у

дiяльностi

вiдповiднiсть
законодавства;

о

та MaTeplallъ ,НИМи

Товариства,

^  "^ ^ itЕq
ефективнiсть
управлiння трудовими
контролю Товариства е:
6.3. основr", .йu"ням внутрiшнього
УкраТни; збереж ення активlв;
. дотриМання правИл, планlв, процедУР, законiв
iнформаuiТ;
забезп"r.r"" до.,оuiр,остi та цiлiсностi
pecypciB Товариства;
економiчне тарацiональне використання
тl.'vп

ресурсами

о
.

ОДосягненнявiДповiДнихцiлейпiДчаспроВеДенняопераuiйабовиконанняЗаВДанЬТа

фчiiъ;"rЁr# нuпопrпопu

Працiвниками Та
товариства здiйснюеться уповноваж еними
заходiв:
i включае виконання наступних
вiдповiдальними особами Товариства
о ресстраuiя вхiдноТ iнформачiТ щодо контрагентiв;
. первинний аналiз економiчноi доцiльностi;

.сУвореДоТриМанняВНУтрlшнiхправиЛТаПроцеДУР,передбаченихДЛяУкЛаДення

договорiв;
о перевiркадотриманнявнутр1

та
правил та процедур, передбачених для укладення
оцiнки фiнансового стану клlснта;
виконання договорiв, в тому числi щодо
iнформаuii;
перевiрка повноти ресстрацiТ вхiдноi
договорiв;
аналiз фiнансово  правових наслiдкiв укладення
оцiнкаризикiв та причин iх виникнення;
виконанням договорlв;
о
супроводж ення та контроль за
товариства;
бухгалr"р.uпъi i фiнансовот звiтностi
перевiрка внутрiшньот та зовнiшньоi
активи;
Товариства належ ним чином зберiгати
оцiнка здатностi вiдповiдних вiддiлiв
коштiв,
pecypciB,
матерiальних

.шнiх

.
.
о

.
о
о

придбання
оцiнка доцiльностi, р.""й* "ностi
о'Т""Ъ",Т;;"
досягати вiдповiдних операuiйних

# * Нi"il;Ж:,УЖffi;*
завданЬ'

необхiдНих
програмнИх цiлеЙ i виконанНя

або

piBHi
процедур1 та кВlалiфiкаlriйному
заходlв;
за наслiдками здiйснених контрольних
працiвникiв фiнансовоi установи
полiпшення Тх
працiвникiв Товариства з метою
,u
ceMiHapiB
. органiзацiя
"uuru'ня

.

виявлення та аналiз прогаjI ин

i

недолiкiв

у

фахового рiвня.
заходи контролю, якi забезпечують:
6.5. Здiйснюються специфiчнi
о перiоДичне зiставлення, аналiз i перевiрку paxyHKiB;
. пере"iрку арифМетичноi точностi записiв; комп'ютерних t.нформачiйних систем,
. KoнTponu ylrлou функчiонування та використання
програм, доступ до
над перiодичними змiнами комп'ютерних
зокрема пiдтримання контролю

.в
бази iнформацiйних даних;
о введення та перевiрку контрольних рахунк1

i

по
перевiрочних облiкових peecTpiB

рахунках;
(графiк документообiгу);
. порядок проходж ення та затвердж ення документiв
законодавчих

о

правил
зiставлення прийнятих внуфiшнiх

зовнiшнiми дж ерелами

iнформаuii;

з

вимогами

_____:л

ak'l'

та

млБблl'л_l,о.гепiяпьних запа(

опорiвн"пп".u.* ьноiсУминаяВнихгрошоВихкоштiв,тоВарноМатерiальнихзапасlВlз

,в
записами в облiкових реССТРаХ;
пiдприемства з показниками
о порiвняння та аналiз фiнансових результат1] дiяльностi
(ПРОГНОЗУ),
встановлюетЬСЯ
ллi6, + q _,"ятriпникiв товариства встановлю(
фiнансового плаНУ
посадових осiб та прачiвникiв__] овапиства
6.6, ступiн;;;;;йuпuпо.ri
iнструкчiй, затвердж ених
трудових договорiв, посадочх
вiдповiдно до укJI адецих з ними

керiвникомТовариства,тазгiдноВиМоГчинногоЗаконоДаВстваУкраiни.

у

що здiйснюеться керiвництвом Товариства, базуеться як на аналiтичlлi,
поданiй
служ бовцями та фахiвцями, так i на ocHoBi власних контрольних захо;lit
iнформацii,
6.7. Контроль,

а саме:

о ознайомлення пiд особистий пiдпис працiвникiв та посадовцiв Товариства зi cTaTyTtiM
та внутрiшнiми полож еннями (правилами) Товариства та iншими внутрiшнiмr

регламентуючими документами для забезпечення належ ного виконання покладених на таки]
осiб трулових (посадових) обов'язкiв; перевiрка дослiдж ення компетентностi праuiвник,iв
вiдповiднiсть посадам, якi вони обiймають; аналiз обсягу' активiв, лiквiдностi та обсягr
наданих фiнансових послуг, ефективностi заходiв Товариства з формування та використаннJ
резервiв; стан та якiсть виконання фiнансовоекономiчних планiв;
. конкурентоспромож нiсть Товариства; складнiсть та обсяг наданих фiнансових послуг
iх фiнансова ефективнiсть; рацiональнiсть витрат на утримання Товариства; ступiнt
iнформацiйноаналiтичного забезпечення дiяльностi Товариства;
о адекватнiсть та ефективнiсть iснуючих заходiв внутрiшнього контролю;
о доцiльнiсть та мож ливiсть здiйснення органiзацiйних та процедурних змiн у фiнансовiй
ycTaHoBi;

Ступiнь вiдповiдальностi керiвництва Товариства визначаеться трудовим

KoHTpaKTol\ { .

посадовою iнструкцiею та вимогами чинного законодавства Украiни.
6.8. Порядок взаемодii пiдроздiлiв Товариства щодо здiйснення ефективного внутрiшнього

контролю визначасться внутрiшнiми труловими правилами, посадовими iнструкцiями
трудовими договорами i договорами цивiльноправового характеру.

r:a

7,

ВI ДПОВI ДАЛЬНI СТЬ ПОСАДОВИХ ОСI Б, ДО ПОСАДОВИХ ОБОВ,ЯЗКI В ЯКИХ
НДЛЕЖИТЬ БЕЗПОСЕРЕДНJI РОБОТА З КЛI СНТАМИ, УКЛАДАННJI ТА ВИКОНАННЯ
ДОГОВОРI В
7.1. Посадовi особи Товариствз, до обов'язкiв яких наJI еж ить безпосередня робота з

клiентами, укладання та виконання,Щоговорiв зобов'язанi:
о виконувати cBoi обов'язки на пiдставi посадових iнструкцiй, цих Правил та внутрiшнiх
регламентуючих документiв Товариства;
о керуватись у своiй роботi чинним законодавством Украiни;
о надавати органам контролю Товариства документи, необхiднi для контролк)
вiдповiдностi здiйснення ними своiх посадових обов'язкiв;
о надавати iнформацiю про виконання ними посадових обов'язкiв органам контролю

Товариства;
. не завдавати шкоди iHTepecaM Товариства, не порушувати прав та iHTepeciB клiснтiв
Товариства;
о нести встановлену законом майнову вiдповiдальнiсть.
7.2. Посадовi особи, до посадових обов'язкiв яких наJI еж ить безпосередltя робота з
клiснтами, укладання та виконання ,.Щоговорiв несуть вiдповiдальнiсть за вчинюванi ними дii
в порядку та в меж ах, передбачених чинним законодавством УкраТни та статутом Товариства.

8.

ОПИС ЗАВДАНЬ,

ЯК

ПI ДЛJI ГАЮТЬ ВИКОНАННЮ КОЖНИМ ПЦРОЗДI ЛОМ

ФI нАнсовоi устАнови.

8.1. Завданням керiвництва Товариства

е здiйснення розробки напрямкiв та найбiльш

ефективних способiв надання фiнансових послуг.
8.2. Завданням бухгалтерського пiдроздiлу е правильне вiдображ ення операцiй з надання
урахуванням вимог чинного
фiнансових послуг на пiдставi укладених договорiв

з

законодавства Украiни.
8.3. Завданням працiвникiв юридичноi служ би

с аналiз правових аспектiв операцiй з
надання фiнансових послуг, контроль за дотриманням норм чинного законодавства при
укладеннi договорiв, здiйснення захисту прав та iHTepeciB Товариства правовими засобами.
8.4. Завданням вiддiлу по роботi з клiснтами е супроводж ення укладених договорiв про
надання фiнансових послуг.
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