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"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ПРОСТО MAHI" (у подальшому - "Товариство").
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Правила встановлюють порядок надання коштiв

фiнансового кредиту ТОВАРИСТВОМ

З

laHi правила розробленi вiдповiдно до Конституцii Украiни,

I-{ивiльного кодексу Украiни,

Закону Украiни "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг",
Закону Украiни "Про лiцензування видiв господарськоi дiяльностi", Лiцензiйних умов
провадження господарськоi дiяльностi з надання фiнансових послуг (KpiM професiйноi
дiяльностi на ринку цiнних паперiв), затверджених постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 07.12.20|6 Jt 9l3, Положення про визначення умов провадження дiяльностi з надання
фiнансових послуг, здiйснення яких потребуе вiдповiдноi лiцензiТ (лiцензiйних умов),
затверджених Постановою Правлiння Нацiонального банку Украiни вiд 30.0З.2021 N'9 27,та
чинного законодавства Украiни.

1.

зАгАльнI положЕння.

1.1. Товариство у своiй дiяльностi при наданнi фiнансових послуг надання коштiв у позику,

i

-

"фiнансова послуга")
на умовах фiнансового кредиту (у подальшому
та
Правил,
Украiни
законодавства
що регулюють порядок надання
цих
дотримуеться
фiнансових послуг.
1.2. Правилами визначаються умови та порядок укладання договорiв надання коштiв у
позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту (у подальшому "Щоговiр") з клiентами,
порядок iх зберiгання, а також зберiгання iнших документiв, пов'язаних з наданням цього виду
фiнансових послуг, порядок доступу до документiв та iншоi iнформацiТ, пов'язаноi з наданням
фiнансових послуг, систему захисту iнформацii, порядок проведення внутрiшнього контролю
щодо дотримання законодавства та внутрiшнiх регламентуючих документiв при здiйсненнi
операцiй з надання цього виду фiнансових послуг, вiдповiдальнiсть посадових осiб, до
посадових обов'язкiв яких наJIея(ать безпосередня робота з клiентами, укладання та виконання
зазначених договорiв.
1.3. Визначення TepMiHiB, якi вя(иваються в цьому полоlкеннi:
КредитодавеIIь - фiнансова установа (Товариство), яка внесена до Щержавного реестру
фiнансових установ у порядку, встановленому чинним законодавством Украiни та вiдповiдно
до закону та Статуту надае фiнансовi послуги з надання коштiв у позику, в тому числi i на
умовах фiнансового кредиту на пiдставi укладання з клiентами f{оговорiв надання коштiв у
позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту. FIадання коштiв у позику, в тому числi
i на умовах фiнансового кредиту - грошовi кошти наданi Т'овариством фiзичнiй або юридичнiй
особi у готiвковiй чи безготiвковiй формi пiд процент у розмiрi та на умовах передбачених
договором з дотриманням вимоги повер}Iути кошти та сплатити проценти у визначений строк.
ts тому числi

2.

2.1.

УМОВИ ТА ПОРЯДОК УКJIАДАННJ{ ДОГОВОРIВ IЗ СПОЖИВАЧАМИ
ФIНАНСОВИХ ПОСJIУГ
Вiдносини з надання фiнансових послуг з приводу надання KoшtTiB у позику, в тому

числi i на умовах фiнансового кредиту MirK Товариством та Позича.пьниками визначаються на
договiрних засадах, шляхом укладання flоговорiв, якi MaloTb мiстити визначенi
законодавством умови, обов'язковi для такого виду,Г{оговорiв.
2.2. Щоrовори, якi укладаються Товариством з MeToIo надання фiнансових послуг е
правомочними лише при наявностi Bcix необхiдних локументiв.
2.З. [Iiдставою дJ7я укладання Щоговору с документи, що пiдгверджують особу
Позичальника або уповнова}кених дiяти вiл його iMeHi осiб. Рiшення про укладання Щоговору
приймаеться Уповноваженим органом не пiзнiше трьох робочих днiв з моменту виникнення
пiдстав для його укJIадання.
2,4. Щля укладання [оговору ГIозичальникоNI повиннi бути наданi Товариству наступнi
документи:
2.4.1. У разi, якщо Позичыlьником е юридична особа:

о

копiя виписки або витяryз сдиногодержавногорееструюридичнихосiб, фiзичних осiбпiдприемцiв та громадських формувань;
копiiправовстановлюючихдокументiв;
копirо довiдки 4-ОПП;
копiю довiдки про внесення до державного ресстру Сдрпоу;
копiю лiцензii, якщо дiяльнiсть Клiента пiдлягае лiцензуванню;
копiю свiдоцтва платника Пщв (при наявностi);
фiнансова звiтнiсть за ocTaHHi 4 звiтних перiоди з вiдмiткою статистики, копii балансу
(форма Nэ1), звiту про фiнансовi результати (форма Jф 2), звiту про рух грошових коштiв

о
о
о
.
о
о

(форма Nч3);

о

оборотно-сальдова вiдомiсть дебiторськоi i кредиторськот заборгованостi в розрiзi
контрагентiв за ocTaHHi 12 мiсяцiв (помiсячно);
довiдка про наявнiсть кредитiв iз зазначенням cTpoKiB видачi та погашення, СУМ Та
вiдсоткових ставок за кредитами;
довiдка iз обслуговуючих банкiв про щомiсячнi обороти та залишки коштiв на рахУнках
за ocTaHHi б мiсяцiв;
iнформацiя про предмет дiяльностi клiснта;
документи (наказ таlабо протокол загальних зборiв), що пiдтверджують повноваженНя
керiвника та головного бухгалтера;
iншi документи за вимогою Товариства в заJIежностi вiд рiзновиду форми за якоЮ
надасться кредит.
у разi, якщо Клiентом е фiзична особа - суб'скт пiдприемницькоi дiяльностi:
копiю паспорта;
копiю довiдки про присвосння iдентифiкацiйного номеру;
копiю документа, що пiдтверджуе взяття фiзичноi особи - пiдприемця на облiк в
,Щержавнiй фiскальнiй службi Украiни;
копiю виписки або витягу з единого державного реестру юридичних осiб, фiзичних
осiб-пiдприемцiв та громадських формувань;
копiю документа, що пiдтверлжус реестрачiю фiзичноi особи пiдприеМuЯ У
вiдповiдному органi Пенсiйного фонду Украiни;
копiю документа, що пiдтверджуе ресстрацiю фiзичноi особи - пiдприсмця у iнших
державних фондах соцiального страхування;
довiдка про наявнiсть кредитiв iз зазначення cTpokiB видачi та погашення, сум та
вiдсоткових ставок за кредитаI\{и;
. довiдка iз обслуговуючих банкiв про щомiсячнi обороти та зшIишки коштiв на рахунках
за ocTaHHi б мiсяцiв;
iнформацiя про предмет дiяльностi Клiента;
iншi необхiднi документи на вимогу фiнансовот компанii (товариства).
у разi, якщо Позичальником е фiзична особа:
п&спорт або документ, що його замiнюс;
довiдку про присвосння iдентифiкацiйного номеру в ДРФО;
довiдку з мiсчя роботи клiента з зазначенням доходу за ocTaHHi шiсть мiсяцiв (дОвiДКа
повинна мiстити назву, юридичнУ адресу, KoHTaKTHi телефони, ПIБ керiвника та головного
бухгалтера роботодавця, якi пiдписують зазначен} ловiлку);
о iншi докумgIIти, що необхiднi для визначення платоспроможностi клiснта;
. iншi документи, за вимогою Товариства в заJIежностi вiд рiзновиду форми за якою
нада€ться кредит.
2.4.З. у разi, якщо Позичальником с фiзична особа:
о п&спорт або документ, що його замiнюе;
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довiдку з мiсця роботи клiента з зазначенням доходу за ocTaHHi шiсть мiсяцiв (ловiдка
повинна мiстити назву, юридичну адресу, KoHTaKTHi телефони, ПIБ керiвника та головного
бухгалтера роботодавця, якi пiдписують зазначену ловiлку) ;
довiдку про присвоення iдентифiкацiйного номеру в ДРФО;
iншi документи, що необхiднi для визначення платоспроможностi клiента;
iншi документи, за вимогою Товариства в з€tлежностi вiд рiзновиду форми за якою
надаеться кредит.

о
о
.

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

.Щоговiр, який, якщо iнше не передбачено законодавством, повинен мiстити:

о
о

назву документа;
нzlзвуэ адресу та реквiзити суб'екта пiдприемницькоi дiяльностi;
прiзвище, iм'я i по-батьковi фiзичноi особи, яка отримуе фiнансовi послуги, та iT адресу;
найменування, мiсцезнаходженняюридичноiособи;
найменуванняфiнансовоiоперацii;
розмiр фiнансового активу, зазначений у грошовому виразi, строки його внесення та
взаеморозрахункiв
;
умови
строк дiiдоговору;
порядок змiни i припинення дiт договору;
права та обов'язки cTopiH, вiдповiдальнiсть cTopiH за невиконання або неналежне
виконання умов договору;
посилання на внутрiшнi правила надання фiнансових послуг;
iншi умови за згодою cTopiH;
пiдписи cTopiH.
2.6. Щоговiр е укладеним з моменту зарахування коштiв (суми позики або фiнансового
кредиту) на поточний рахунок Клiента (Позичальника), якщо iнше не встановлене !оговором.
2.7. !оговiр укладасться лише в письмовiй формi.
2.8. Надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту надасться
Позичальниковi на платнiй ocHoBi. Кредитодавець одержус вiд Позичальника проценти в
розмiрi i порядку, встановленому,,Щоговором.
2.9. Розмiр процентiв та порядок iх сплати за.Щоговором визначаються в [оговорi залежно
вiд кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту пропозицiй, якi склitлися на
кредитному ринку, строку користування, розмiру облiковоi ставки та iнших факторiв.
2.10. Товариство ма€ право в порядку, що передбачений у .Щоговорi, збiльшувати розмiр
процентноi ставки або iнших платежiв, у порядку, випадках передбачених flоговором та
встановлених законом.
2.1 1. Товариство мас право вiдмовитися вiд надання Позичальниковi позики. Позичальник
мас право вiдмовитися вiд одержання позики.
2.12. Розрахунки за операцiями з надання фiнансових послуг мiж Товариством та
Позичальником здiйснюеться у нацiональнiй валютi Украiни.
2.13. Бухгалтерський та податковий облiк операцiй з надання фiнансових послуг на
Товариствi здiйснюсться вiдповiдно до законодавства Украiни.
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3.

ПОРЯДОК ОБЛIКУ ДОГОВОРIВ ТА IНШИХ ДОКУМЕНТIВ, ПОВ,ЯЗАНИХ З
НАДАННЯМ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ
3.1. З метою забезпечення зберiгання ,Щоговорiв та iнших документiв, якi пов'язаннi з
наданням коштiв у позику в тому числi на умовах фiнансового кредиту Товариство мае
облiково-ресстрову систему Щоговорiв. Облiково-ресстрова система [оговорiв, укладених
Товариством, створюеться вiдповiдно до вимог, передбачених законодавством у сферi ринкiв
фiнансових послуг.
З.2. Ресстрацiя ,Щоговорiв та iнших документiв, якi пов'язаннi з наданням Товариством
фiнансових послуг здiйснюсться шляхом ведення журналу облiку укладених i виконаних

договорiв (далi - журнал облiку) та карток облiку укладених та виконаних договорiв (лалi
картка облiку).
3.З. Журнал облiку ведеться в хронологiчному порядку та мае мiстити таку iнформацiю:
а) номер запису за порядком;
б) лату i номер укладеного Щоговору;
в) повне найменування Позичальника;
г) iдентифiкацiйний код (в разi якщо це юридична особа iдентифiкацiйний код за СДРПОУ
Позичальника);
д) розмiр фiнансового кредиту або позики за,Щоговором;
е) лату закiнчення строку дii,Щоговору.
3.4.
разi необхiдностi Товариство може доповнити журнt}л облiку додатковою
iнформацiсю.
З.5. Картки облiку мають мiстити:
а) номер картки;
б) дату укладення та строк дii договору;
в) найменування юридичноТ особи (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичноi особи) - споживача
фiнансових послуг;
г) iдентифiкацiйний код за еДРПОУ юридичноТ особи (iдентифiкацiйний номер фiзичноI
особи) - споживача фiнансових послуг;
д) вид фiнансового активу, який с предметом договору;
е) вiдомостi про отриманi (виданi) грошовi кошти таlабо фiнансовi активи, а саме:
дату зарахування грошових коштiв таlабо фiнансових активiв;
дату отримання (видачi) грошових коштiв таlабо фiнансових активiв;
суму грошових коштiв та/або розмiр фiнансових активiв згiдно з договором;
о суму винагороди;
суму iнших нарахувань згiдно з умовами договору;
. загаJIьну суму таlабо розмiр фiнансових активiв, одержаних на дату заповнення картки.
3.6. Журнал облiку та картки облiку ведуться Товариством в електроннiй формi З
забезпеченням можливостi розкриття iнформачii вiдповiдно до законодавства Украiни.
Товариство зобов'язане забезпечити зберiгання електронноi форми журналу таким чином, щоб
забезпечити можливiсть вiдновлення втраченоi iнформацii у разi виникнення будь-яких
обставин непереборноТ сили.
3.7. ,Щоговори зберiгаються протягом п'яти poKiB пiсля припинення зобов'язань За
,щоговором. Додатки до Договору (у разi наявностi) зберiгаються разом з вiдповiдними

У
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о

Щоговорами.

4.

ПОРЯДОК ЗБЕРIГАННЯ ДОГОВОРIВ ТА IНШИХ ДОКУМЕНТIВ, ПОВ,ЯЗАНИХ IЗ
НАДАННЯМ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ
4.1.,Щоговори з часу пiдписання (укладання) i до передачi iх в apxiB Товариства
зберiгаються за мiсцем iх формування в справах.
4.2. Метою забезпечення збереженостi договорiв справи повиннi перебувати у робочих
KiMHaTax або спецirtльно вiдведених для цiеi мети примiщеннях, у шафах i столах, що

зачиняються.
4.3. Щокументи, cTBopeHi за допомогою персонr}льного комп'ютера, зберiгаються на
загальних пiдставах.
4.4. Видача договорiв (iх копiй) у тимчасове користування cTopoHHiM особам та установам
здiйснюсться з дозволу керiвництва Товариства. На видану справу заводиться картка-замiнник
справи та/або робиться запис у вiдповiдному журналi, у якiй зазначаеться пiдроздiл
Товариства, яким було укладено договiр, номер договору, дата його укладання, а також кому
справа видана, дата iT повернення. Передбачаються графи для пiдписiв про одержання i
прийняття справи .

3

4,5, Вилучення документа iз справи постiйного
зберiгання забороняеться. У виняткових
випадках вилучення договору допускаеться з
дозволу керiвника Товариства з обов'язковим
залишенням у справi засвiдченот копii договору.
4,6. !оговори групУються
у справи пiсля Ъакiнчення дiловодного (каленларного) року.
Справи постiйного i трива_llого cTpoKiB зберiгання пiдлягають
такому оформленню:
пiдшивання в обкладинку з твердого картону, нумерацiя
аркушiв у справi, складання
пiдсумкового напису, складання (у
разi пофОr1
оп"ЬiЙкументiв, оформлення
"rrуфir,,r"о.о
обкладинки справи.
4,7, Визначення документiв для знищення i складання
провадиться пiсля пiдготовки описiв
справ постiйного i тривалого зберiгання за
же
перiод, bnr" npo
цей
документiв для
знищення, що не пiдлягають зберiганню,
""oin."n
"
розглядаються керiвництвом
Товариar"u
одrочu.по
з описами справ.

5,

ПОРЯДОК ДОСТУПУ СПОЖИВАЧIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ
ДО ДОКУМЕНТIВ
тА Iншоi tноормАцIi,

пов,язАноi

З

нАдАнням ФIнднсових послуг

ФIНАНСОВОЮ УСТАНОВОЮ

5,1, Порядок доступу до документiв та iншоi iнформацii
пов'язаноi з наданням фiнансових
послуг, та особливостi системи захисту iнформацii urзrа"аюrься
внутрiшнiми
Товариства, якi затверджуються
у порядку, встановленому статутом Товариства.

о";й;;;;,

[иректор та працiвники iouup".r"a повинНi забезпечувати конфiденцiйнiсть
iнформацii, що надаеться Клiентом i становить його комерuiйну,
професiйну таемницю та
мiстить конфiденцiйну iнформацiю.
5,3, Клiенту забезпечуеться право доступу
до iнформацii (документiв) щодо дiяльностi
Товариства, Уповноваженi посадовi особи aЬбо"'о.*i
nu
надати наступну
iнформацiю:
"rro.y'nnl.nru
, вiдомостi про фiнансовi покi}зники дiяльностi Товариства та iT стан,
якi пiдлягають
обов'язковому оприлюдненню;
. перелiк керiвникiв Товариства та ii вiдокремлених пiдроздiлiв;
. перелiк послуг, що надаються Товариству;
о цiну/тарифи фiнансових послуг;
о кiлькiсть акцiй Товариства, якi знаходяться у власностi членiв iT виконавчого
органу, та
llерелiк осiб, частки яких у статутному капiталi Товариства
перевищують п'ять вiдсоткiв;
о iншу iнформацiю з питань надання фiнансових послуг та iнформацiю,
право на
отримання якоi закрiплено в законах Украihи.
j:1I:_:_lY:o КЛiеНТа УПОВНоВажена особа Товариства зобов,язана надати iнформацiю
л_,
ЗГlДНО
З ВИМОГаМИ cTaTTi 12 ЗаКОНУ УКРаiНИ "ПРО
фiнансовi послуги та державне регулювання
ринкiв фiнансових послуг", Закону
"Про^iнформацiю'' ia iH.r* .аконодавчих aKTiB,
|1паiни
щодо надання iнформацii Клiенту таlабо
розкриття iформацii державним органам.
5,2,

6,

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРIШНЪОГО КОНТРОЛЮ
ЗАКОНОДА.В СТВА ТА BHYTPIIJJHIX РЕГJIАМЕНТУЮЧИХ ЩОДО ДОТРИМДННЯ
при
здIЙснЕннI опЕрАцIЙ з нАдАнt{я ЬнднсовихДо{=умЕнтIв
послуг
6,1, Товариство запроваджуе систему внутрiшнього
контролю, адекватну характеру та
масштабу ii дiяльностiо метою якоi е перевiрка io.o,
о.r.рuцii
що
здiйснюються лише у суворiй
вiдповiдrrостi до чинного законодавства, статуту
Товариства, цих Правил та наявних
внутрiшнiх
регламентуючих документiв.

6.2. Внутрiшньому контролю, зокрема, пiдлягають:

о
.
о

наданi'fовариствомфiнансовiпослуги;
операцii, вчиненi на виконання
укладених договорiв;
ефектИвнiстЬ наданнЯ фiнансовИх послуГ (в
розрiзi cTpoKiB, суми) та оцiнка ризикiв,
пов'язаних з ix наданням;
о piBeHb комп'ютеризацii та iнформацiйно-анаtiтичного забезпечення
дiяльностi

Товариства;

о

внутрiшня та зовнiшня звiтнiсть Товариства, адекватнiсть вiдображення результатiв
дiяльностi Товариства;
о органiзацiя та ведення бухгалтерського та управлiнського облiку, а також iх
вiдповiднiсть MeTi та завданням дiяльностi Товариства у вiдповiдностi з вимогами чинного

законодавства;
ефективнiсть управлiння трудовими та матерiальними ресурсами Товариства.
6.З. Основним завданням внутрiшнього контролю Товариства с:
дотримання правил, планiв, процедур, законiв Украiни; збереження активiв;
забезпечення достовiрностi та цiлiсностi iнформацii;
економiчне та рацiональне використання pecypciB Товариства;
досягнення вiдповiдних цiлей пiд час проведення операчiй або виконання завдань та

о

о
о
.
.

функцiй Товариства.
6.4.

Внутрiшнiй контроль Товариства здiйснюсться уповноваженими працiвниками та

вiдповiда_llьними особами Товариства i включае виконання наступних ЗаХОДiВ:
ресстрацiя вхiдноТ iнформацii щодо контрагентiв;
первинний ана_itiз економiчноiдоцiльностi;
суворе дотримання внутрiшнiх правил та процедур, перелбачених для укладення
договорiв;
перевiрка дотримання внутрiшнiх правил та процедур, передбачених для укладення та
виконання договорiв, в тому числi щодо оцiнки фiнансового стану клiснта;
перевiрка IIовноти реестрацii вхiднот iнформачii;
аналiз фiнансово - правових наслiдкiв укладення договорiв;
оцiнка ризикiв та причин Тх виникнення;
супроводження та контроль за виконанням договорiв;
перевiрка внутрiшньоi та зовнiшньоi бухгалтерськоi i фiнансовоi звiтностi Товариства;
оцiнка здатностi вiдповiдних вiддiлiв Товариства належним чином зберiгати активи;
оцiнка доцiльностi, рентабельностi придбання матерiальних pecypciB, коштiв,

о
о
о
.

.
.
.
.
.
.
.

рачiональнiсть та ефективнiсть ix використання;
оцiнка здатностi працiвникiв Товариства досягати вiдповiдних операчiйних або
програмних цiлей i виконання необхiдних завдань;
о виявлення та ана_ltiз прогалин i недолiкiв у процедурi та квалiфiкачiйному piBHi
працiвникiв фiнансовоi установи за наслiдками здiйснених контрольних заходiв;
органiзацiя ceMiHapiB та навчання працiвникiв Товариства з метою полiпшення ix

.

.

фахового рiвня.
6.5. здiйснюються специфiчнi заходи контролю, якi забезпечують:
перiодичне зiставлення, аналiз i перевiрку paxyHKiB;

.
.
о

перевiркуарифметичноiточностiзаписiв;
контроль умов функцiонування та використання компоютерних iнформацiйних систем,
зокрема пiдтримання контролю над перiодичними змiнами комп'ютерних програм, доступ до
бази iнформацiйних даних;
о введеНня та перевiркУ контрольних paxyнKiB i перевiрочних облiкових peccTpiB по
рахунках;
порядОк проходЖення та затвердження докуМентiв (графiк документообiгу);

.
.

зiставлення прийнятих внутрiшнiх rrравил

з

вимогами законодавчих aKTiB та

зовнiшнiми джерелами iнформацii;
порiвняння загальноi суми наявних грошових коштiв, товарно-матерiальних запасiв iз
записами в облiкових реестрах;
порiвняння та аналiз фiнансових результатiв дiяльностi пiдприемства з показниками
фiнансового плану (прогнозу).
6.6. Ступiнь вiдповiдальностi посадових осiб та прачiвникiв Товариства встановлюсться
вiдповiдно до укладених з ними трудових договорiв, посадових iнструкuiй, затверджених
керiвником Товариства, та згiдно вимог чинного законодавства УкраТни.

.

.

r

6.7. Контроль,

що здiйснюсться керiвництвом Товариства, базусться як на аналiтичнiй

iнформацii, поданiй службовцями та фахiвцями, так i на ocHoBi власних контрольних заходiв,
а саме:

о ознайомлення пiд особистий пiдпис працiвникiв та посадовцiв Товариства зi Статутом,
та внутрiшнiми положеннями (правилами) Товариства та iншими внутрiшнiми

регламентуючими документами для забезпечення належного виконання покладених на таких
осiб трудових (посадових) обов'язкiв; перевiрка дослiдження KoMtIeTeHTHocTi працiвникiв,
вiдповiднiсть посадам, якi вони обiймають; аналiз обсягу' активiв, лiквiдностi та обсягу
наданих фiнансових послуг, ефективностi заходiв Товариства з формування та використання
резервiв; стан та якiсть виконання фiнансово-економiчних планiв;
конкурентоспроможнiсть Товариства; складнiсть та обсяг наданих фiнансових послуг,
фiнансова ефективнiсть; рацiональнiсть витрат на утримання Товариства; ступiнь
iнформацiйно-аналiтичного забезпечення дiяльностi Товариства;
адекватнiсть та ефективнiсть iснуючих заходiв внутрiшнього контролю;
доцiльнiсть та можливiсть здiйснення органiзацiйних та процедурних змiн у фiнансовiй

ix

о

.
о

ycTaHoBi;

Ступiнь вiдповiда_пьностi керiвництва Товариства визначасться трудовим контрактом,

посадовою iнструкцiею та вимогами чинного законодавства УкраIни.
6.8. Порядок взаемодii пiдроздiлiв Товариства щодо здiйснення ефективного внутрiшнього
контролю визначаеться внутрiшнiми трудовими правилами, lrосацовими iнструкцiями та
трудовими договорами i договорами цивiльно-правового характеру.

7.

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ПОСАДОВИХ ОСIБ, ДО ПОСАДОВИХ ОБОВ,ЯЗКIВ ЯКИХ
НАЛЕЖИТЬ БЕЗПОСЕРЕДНЯ РОБОТА З КЛIСНТАМИ, УКЛАДАННlI ТА ВИКОНАННЯ
ДОГОВОРIВ
7.1. Посадовi особи Товариств&, до обов'язкiв яких належить безпосередня робота з

клiснтами, укладання та виконання .Щоговорiв зобов'язанi:
виконувати своi обов'язки на пiдставi посадових iнструкцiй, цих Правил та внутрiшнiх
регламентуючих документiв Товариства;
керуватись у своiй роботi чинним законодавством Украiъи;
надавати органам контролю Товариства документи, необхiднi для контролю
вiдповiдностi здiйснення ними cBoix посадових обов'язкiв;
надавати iнформацiю про виконання ними посадових обов'язкiв органам контролю
Товариства;
о не завдавати шкоди iHTepecaM Товариства, не порушувати прав та iHTepeciB клiснтiв
Товариства;
нести встановлену законом майнову вiдповiдальнiсть.
7.2. Посадовi особи, до посадових обов'язкiв яких належить безпосередня робота з
клiентами, укладання та виконання !оговорiв несуть вiдповiдальнiсть за вчинюванi ними дiТ
в порядку та в межах, передбачених чинним законодавством Украiни та статутом Товариства.

о
.
.

.
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8.

ОПИС ЗАВДАНЬ, ЯЮ ПIДЛЯГАЮТЬ ВИКОНАННЮ КОЖНИМ ПIДРОЗЛЛОМ

ФIнАнсовоi устАнови.

8.1. Завданням керiвництва Товариства е здiйснення розробки напрямкiв та найбiльш
ефективних способiв надання фiнансових послуг.
8.2. Завданням бухгалтерського пiдроздiлу е lrравильне вiдображення операцiй з надання
фiнансових послуг на пiдставi укладених договорiв
урахуванням вимог чинного
законодавства Украiни.
8.3. Завданням працiвникiв юридичноi слуя<би е 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 клiентами е супроводження укладених договорiв про
надання фiнансових послуг.

з

,

Всього прошито (прошнуровоно}

(ПРосТо МАНl))

