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laHi Правила надання споживчого кредиту пiд заставу транспортного засобу ПОВНОГО
ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД ПЕРШИЙ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ "МIКРОФIНАНС" I КОМПАНIЯ" (надалi за текстом - Правила)
розробленi вiдповiдно до Закону УкраТни "Про фiнансовi послуги та державне регулювання
ринкiв фiнансових послуг", Закону Украiни кПро споживче кредитування), Закону Украiни
"Про заставу", Закону Украiни кПро лiцензування видiв господарськоi дiяльностi>, полоя(ень
If,ивiльного кодексу Украiни та чинного законодавства Украiни, зокрема, нормативно-
ПраВових aKTiB органiв, що здiЙснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг.

1. Вимоги до Ломбарду та його вiдокремлених пiдроздiлiв для
надання фiнансових послуг

1.1. повнЕ товАриство "ломБАрд пЕршиЙ" товАриство з оБмЕжЕною
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МIКРОФIНАНС" I КОМПАНIЯ" (надалi за текстом - Ломбард) та
його вiдокремленi пiдроздiли cTBopeHi з метою задоволення попиту фiзичних осiб на фiнансовi
Та сУПУТнi послуги Ломбарлу та отримання прибутку вiд надання фiнансових та супутнiх
послуг Ломбарду.
1.2, Щля надання фiнансових послуг Ломбарл вiдповiдае таким вимогам:
1,2.L Щiяльнiсть Ломбарду вiдповiдае вимогам законодавства про фiнансовi послуги.
|.2.2,ЛОмбарД внесений до единого державного реестру Iоридичних осiб, фiзичних осiб_
пiдприемцiв та громадських формувань та до !ертtавного реестру фiнансових установ.
1.2.3. Ломбард мае лiцензiю на надання фiнансових послуг.
1.2.4. Ломбард мае Правила, якi регламентують надання Ломбардом фiнансових та супутнiх
послуг, затвердженi протоколом загальних зборiв учасникiв.
1.2.5. Установчi документи Ломбарду вiдповiдають вимогам законодавства та мiстять
вичерпний перелiк видiв фiнансових та супутнiх послуг, якi надае Ломбард.
I.2.6.B повному найменуваннi Ломбарду мiститься слово "ломбард".
7.2.] . ЛомбарД не здiйснюс буль-якоi iншоi пiдприсмницькоi дiяльностi, KpiM пiдприемницькоi
дiяльностi, передбаченоi законодавством для ломбардiв.
1.2.8. Ломбарл мас власну облiкову та рееструючу систему, яка вiдповiдае вимогам,
установленим нормативно-правовими актами органу, що здiйснюе державне регулювання
ринкiв фiнансових послуг.
|.2.9.У Своiй Дiяльностi Ломбард дотримуеться вимог чинного законодавства Украiни,
зокрема про захист прав споживачiв.
1.2.10. Ломбард мас сформований резервний (страховий) фонд вiдповiдно до cTaTTi 14 Закону
Украiни <Про господарськi товариства)).
|.2.|l. Власний капiтал Ломбарлу становить не менше одного мiльйону гривень.
1.3. Вiдокремленi пiдроздiли Ломбарду вiдповiдають таким вимогам:
1.З.1.Iнформацiя про Bci вiдокремленi пiдроздiли Ломбарду внесена до Сдиного державного
РеССТРУ ЮРИДиЧниХ осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань та до
Щержавного реестру фiнансових установ.
1.з,2. Щiяльнiсть вiдокремлених пiдроздiлiв Ломбарлу вiдповiдае вимогам законодавства про
фiнансовi послуги.
1.3.3.Вiдокремленi пiдроздiли Ломбарлу мають облiкову та реестрацiйну системи, якi
вiдповiдають вимогам нормативно-правовими актами органь що здiйснюс деря(авне
регулювання ринкiв фiнансових послуг.
1.3.4. ПОлОЖення про вiдокремленi пiдроздiли Ломбарду мiстять вичерпний перелiк видiв
фiнансових та супутнiх послуг, якi можуть надавати цi пiдроздiли.
1.3.5.У СвОiй Дiяльностi вiдокремленi rriдроздiли Ломбарду дотримуються вимог чинного
законодавства Украiни, зокрема, про захист прав споживачiв.

2. Фiнансовi послуги та супутнi послуги Ломбарлу
2.1. Ломбард надае наступнi фiнансовi посJIуги:
- надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту.
Ломбард мае право надавати наступнi супутнi послуги:



- оцiнка заставленого майна у вiдповiдностi до чинного законодавства та l або умов договору;
- надання посередницьких послуг зi страхування продмета застави (за наявностi агентського
договору зi страховою компанiсю);
- реалiзацiя заставленого майна у вiдповiдностi до чинного законодавства та / або умов
договору.
2.2.Надання фiнансових послуг здiйснюеться за мiсцезнаходженням Ломбарду таlабо його
вiдокремлених пiдроздiлiв.

3. Умови та порядок укладання Ломбардом договорiв зi
споживачами фiнансових послуг

3.1. Кредитний договiр (далi за текстом - Щоговiр) вiдповiдае вимогам, встановленим чинним
законодавством Украiни, зокрема, статтею б Закону Украiни кПро фiнансовi rrослуги та
державне регулювання ринкiв фiнансових послуг) та статтею 12 Закону Украiни кПро
споживче кредитування)), зокрема:
1) найменування та мiсцезнаходження Ломбарлу та кредитного посередника (за наявностi),
прiзвище, iм'я, по батьковi та мiсце проживання споживача (позичальника);
2) тип кредиту (кредит, кредитна лiнiя, кредитування рахунку тощо), мета отримання кредиту;
З) зага_llьний розмiр наданого кредиту;
4) порядок та умови надання кредиту;
5) строк, на який надаеться кредит;
6) необхiднiсть укладення договорiв щодо супровiдних послуг TpeTix осiб, пов'язаних з
отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту (за наявностi);
7) види забезпечення наданого кредиту (якщо кредит надаеться за умови отримання
забезпечення);
8) процентна ставка за кредитом, iT тип (фiксована чи змiнювана), порядок iT обчислення, у
тому числi порядок змiни, та сплати процентiв;
9) opieHToBнa реальна рiчна процентна ставка та opieHToвHa загальна BapTicTb кредиту для
споживача на дату укладення договору про споживчий кредит. У разi вiдсутностi у
кредитодавця iнформацii про BapTicTb певноi супровiдноi послуги, що надаеться споживачу
третьою особою пiд час укладення договору про споживчий кредит, opieHToBHa BapTicTb такоi
послуги визначасться вiдповiдно до пункту 7 частини третьоi cTaTTi 9 Закону УкраiЪи кПро
споживче кредитування)). Yci припущення, використанi для обчислення opieHToBKoi реальноi
рiчноТ процентноi ставки таlабо opieHToBHoi загальноi BapTocTi кредиту, повиннi бути
зазначенi;
10) порядок повернення кредиту та сплати процентiв за користування споживчим кредитом,
включно iз кiлькiстю платежiв, ik розмiром та перiодичнiстю внесення, у виглядi графiка
платежiв (у разi кредитування у виглядi кредитування рахунку, кредитноi лiнii графiк
платежiв може не надаватися);
11) iнформацiя про наслiдки прострочення виконання зобов'язань зi сплати платежiв, у тому
числi розмiр неустойки, процентноi ставки, iнших платежiв, якi застосовуються чи стягуються
при невиконаннi зобов'язання за договором про споживчий кредит;
12) порядок та умови вiдмови вiд надання та одержання кредиту;
13) порядок дострокового повернення кредиту;
14) вiдповiдальнiсть cTopiH за порушення умов договору; .,f
15) право споживача на звернення до Нацiонального банку Украihи у разi порушення
кредитодавцом, новим кредитором таlабо колекторською компанiею законодавства у сферi
спох(ивчого кредитування, у тому числi порушення вимог щодо взаемодii iз споживачами при
врегулюваннi простроченоТ заборгованостi (вимог щодо етичноi поведiнки), а такохс на
звернення до суду з позовом про вiдшкодування шкоди, завданоi сrrоживачу у процесi
врегулювання простроченоi заборгованостi.
У.Щоговорi можуть бути зазначенi iншi умови, визначенi законом та за домовленiстю cTopiH,

Що укладення ,Щоговору Ломбарл налас споживачу iнформацiю за спецiальною формою
(паспорт споживчого кредиту), встановленою у,Щодатку 1 до Закону УкраiЪи кПро споживче



кредитування), у письмовiй формi iз зазначенням дати надання TaKoi iнформацii та TepMiHy rr
актуальностi.

з.2. Кредит надаеться дiездатним фiзичним особам не молодшим
18-ти poKiB на власнi потреби пiд заставу транспортного засобу (далi - Позичальники). За
КОРИСТУВання кредитом Позичальник сплачуе проценти згiдно iз тарифами Ломбарлу.
3.3. Кредит надаетЬся Позичальниковi за умови надання документа, що посвiдчуе особу
(паспорта) з реестрацiсю мiсця проживання та реестрацiйного номеру облiковоi картки
платника податкiв.
3.4. Bci розрахунки мiж Сторонами за Щоговором здiйснюються виключно в нацiональнiй
грошовiй одиницi Украiни - гривнi. Форма надання кредиту зz}знача€ться у специфiкацii, яка
становить невiд'емну частину Щоговору. Кредит надаеться за вибором Позичальника:
- у готiвковiй формi шляхом передачi грошових коштiв Позичальнику з каси вiдокремленого
пiдроздiлу Ломбарду;
- у безготiвковiй формi шляхом перерахування грошових коштiв на поточний рахунок
Ломбарду;
- у змiшанiй формi.
3.5. [оговiр, Bci змiни та доповнення до нього набувають юридичноi силу пiсля iх пiдписання
сторонами.
3.6. Щокументом, що пiдтверджуе факт повноi або частковоi сплати кредиту, е платiжний
документ, виданий Ломбардом або банком. .щокументом, що пiдтверджус факт надання
застави е договiр застави транспортного засобу, пiдписаний обома сторонами Щоговору.
ПРедмет Застави на час дiТ Щоговору залишаеться у користуваннi Позич€lльника.
З.7. ПозичЕlльник мас гIраво розiрвати ,Щоговiр в односторонньому порядку або вiдмовитись
вiд [оговору протягом 14 (чотирнадцяти) днiв з дня його укладання вiдповiдно до Закону
Украiни кПро споживче кредитування).
3.8. У разi здiйснення задоволення вимог Ломбарлу за рахунок транспортного засобу, Що е
предметом застави за Щоговором, зобов'язання Позичальника вважаються повнiстю
виконаними, а .Щоговiр - припиненим. Зобов'язання Позичальника (Заставодавця)
обмежуються вартiстю предмета застави.
3.9. У разi невиконання або нена-пежного виконання Позичальником cBoix зобов'язань за
щоговором, Позичальник надас Ломбарду право переуступити своi права вимоги до
Позичальника cBoiM rrравонаступникам шляхом укладання договорiв переуступлення прав
ВИМОГИ (ЦеСii), факторингу, тощо без отримання додатковоi згоди на це Позичальника з
урахування положень Закону УкраiЪи <Про споживче кредитування)).
3.10. Ломбард, новий кредитор мае право зt}лучати колекторську компанiю до врегулювання
простроченоi заборгованостi за,щоговором в порядку, передбаченому Законом Украiни <про
споживче кредитування)).
3.11. Ломбард, новий кредитор, колекторська компанiя мае право звертатися до TpeTix осiб у
порядку та на умовах, передбачених статтею 25 Закону Украiни <про споживче
кредитування)), з метою iнформування про необхiднiсть виконання Позичальником
зобов'язань за цим rЩоговором.
з.|2. Ломбарду, новому кредитору, колекторськiй компанii заборонено повiдомляти
iнформацiю прО укладеннЯ ПозичальНиком Щоговору, його умови, стан виконання, наявнiсть
простроченоi заборгованостi та ii розмiр особам, якi не с cTopoHdb Щоговору, oKpiM випадкiв,
передбачених Законом Украiни кПро споживче кредитування)).

4. Порядок нарахування вiдсоткiв та повернення кредиту
4.|. ЗагаЛьний розмiр наданого Кредиту, мета отримання Кредиту, строк користування
кредитом, opicHToBHa реальна рiчна процентна ставка та opieHToвHa загальнi BapTicib кредиту,
фiксований розмiр процентiв за кожний день користування кредитом з;вначаються у
Специфiкацii, яка е невiд'емною частиною Щоговору.
4.2. Нарахування процентiв за користування кредитом здiйснюсться за кожен день
користування кредитом: з дня його надання до дня повернення включно.



4,З, Проценти за користування Кредитом нараховуються на суму щоденного залишку
заборгованостi за Кредитом до моменту фактичного його повернення Ломбарду (в тому числi i
за перiод прострочення погашення Кредиту). Якщо день надання та повернення суми Кредиту
спiвпадають, проценти за користування кредитом нараховуються вiдповiдно до Процентноi
ставки на суму наданих коштiв, як за один день користування ними. При розрахунку
процентiв за користування кредитом враховуеться день надання та враховусться день
погашення Суми кредиту.
4.4. Оплата Позича_пьником суми кредиту, процентiв та iнших платежiв, передбачених
,Щоговором, здiйснюеться будь-яким зручним для Позичальника способом, а саме у виглядi:
- готiвкового розрахунку шляхом внесення Позичальником грошових коштiв в касу буд"-
якого вiдокремленого пiдроздiлу Ломбарду;
- безготiвкового розрахунку шляхом перерахування ПозичаJIьником грошових коштiв на

розрахунковий рахунок Ломбарду, зазначений у Щоговорi.
4.5. Позичilльник зобов'язуеться повернути суму кредиту у строк, передбачений Щоговором,
вiдповiдно до графiку платежiв, який е додатком та невiд'емною частиною,Щоговору.
4.6. ПозичаJIьник мас право достроково повернути суму кредиту, сплативши проценти за
користування кредитом, зазначенi в Специфiкацii, за перiод фактичного користування
Кредитом.
4.7. У разi невиконання Позича-гlьником зобов'язань щодо повернення Кредиту у визначений
,Щоговором строк, Ломбарл мох(е нараховувати вiдсотки за кожний день прострочення сплати
Кредиту та штрафнi санкцii, передбаченi Щоговором.
4.8. Якщо день надання та IIовернення суми кредиту спiвпадають, проценти за користування
кредитом нараховуються вiдповiдно до Процентноi ставки на суму наданих коштiв, як за один
день користування ними.
4.9. Кошти, що спрямовуються Позичilльником на виконання зобов'язань за ,Щоговором,
перераховуються з додержанням наступноi черговостi: у першу чергу сплачуються
простроченi проценти за користування кредитом та прострочена до повернення сума кредиту;

у другу чергу сплачуються проценти за користування кредитом та сума кредиту; у третю
чергу сплачуються штраф та вiдсотки прострочення.
4.10. У випадку непогашення Позичtlльником заборгованостi перед Ломбарлом у строк,
зазначений у Специфiкацii Ломбард нараховус Позичальнику проценти за весь строк
користування грошовими коштами в порядку, визначеному .Щоговором. Ломбарл мае право
звернути стягнення на предмет застави у порядку, строки та спосiб, визначенi Сторонами у
[оговорi застави, що забезпечуе виконання грошового зобов'язання Позичальника за

Щоговором.

5. Iдентифiкацiя та верифiкацiя споживачiв фiнансових послуг
5.1. Ломбарл здiйснюс вiдповiдно до законодавства УкраiЪи належну органiзацiю та
проведення первинного фiнансового монiторингу, що нале}кним чином надае можливiсть
виявляти пороговi та пiдозрiлi фiнансовi операцii (дiяльнiсть) незалежно вiд рiвня ризику
дiлових вiдносин з клiентом (проведення фiнансових операцiй без встановлення дiлових
вiдносин) та повiдомляти про них спецiально уповноважений орган виконавчоi влади, а також
запобiгати використанню своiх послуг для проведення клiснтами фiнансових операцiй з

протиправною метою
5.2, Ломбард iдентифiкуе та верифiкуе особу Позичальника вiдповiдно до Закону УкраIни
кПро запобiгання та протидiю легалiзацii (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним
шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброi масового
знищення)).
5.3. Офiцiйнi документи особи мають бути чинними (дiйсними) на момент iх подання та
включати Bci необхiднi iдентифiкацiйнi данi. Ломбарл не вчиняе правочинiв з анонiмними
особами та забезпечус дотримання в своiй дiяльностi iнших вимог, передбачених для
фiнансових установ чинним законодавством у сферi запобiгання та протидii легалiзацii
(вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом.



5.4. Для здiйснення належноi перевiрки Позичальника та забезпечення спроможност1
Ломбарлу виконувати правила внутрiшнього фiнансового монiторингу Ломбард мас право
витребувати передбачену законодавством iнформацiю, яка стосусться iдентифiкацii особи
Позичальника, у органiв державноi влади, а також здiйснювати передбаченi законодавством
заходи щодо збору такоi iнформацii з iнших дх(ерел.

б. Згода на обробку персональних даних
6.1. ПозичаJIьник, виступаючи в якостi суб'скта персонаJIьних даних i суб'скта кредитноi
icTopii, надае свою згоду Еа передання Ломбарлу cBoix персональних даних та ix обробку з

метою оцiнки фiнансового стану Позичальника, його спроможностi виконати зобов'язання
за,Щоговором та для цiлей запобiгання та протидiТ легалiзацiI (вiдмиванню) доходiв, одержаних
злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброi
масового знищення.
6.2, Позичальник надас згоду щодо власних персонаJIьних даних, включаючи iнформацiю про
прiзвище, iм'я, по-батьковi, стать, громадянство, дату та мiсце народження, назву i реквiзити
документа, що посвiдчус особу, адресу зареестрованого мiсця проживання, адресу фактичного
мiсця проживання, iдентифiкацiйний номер платника податкiв, вiдомостi щодо освiти,
сiмейного, соцiального та майнового стану, професiю, доходи, а також iнформацiю, яка стане
вiдомою Ломбарду у зв'язку з укладанням таlабо виконанням таlабо протягом строку дii
кредитного договору (надалi - Щанi).
6.3. Позичальник пiдтверджу€ та гарантуе, що надана ним iнформацiя - достовiрна, та
зобов'язуеться пiдтримувати if в актуальному cTaHi. У разi настання змiн в наданiй
Позичальником iнформацii - BiH зобов'заний повiдомити про це Ломбард протягом трьох
каJIендарних днiв.
6.4. Згода Позичальника включас в себе, в тому числi, право Ломбарду здiйснювати обробку

,Щаних (у тому числi з використанням iнформацiйних (автоматизованих) систем), включаючи
вчинення дiй або сукупностi дiй, таких як збирання, ресстрацiя, накопичення, зберiгання,
адаптування, змiна, поновлення, використання i поширення (розповсюдження, реалiзацiя,
передача), уточнення (оновлення, змiну, використання, розповсюдження), копiювання,
опублiкування, редагування) компонування даних без редагування ix внутрiшнього змiсту,
пересилання поштою та/або електронними способами, передачу (в тому числi транскордонну),
знеособлення, знищення персонаJIьних даних, власником яких е Ломбарл.
6.5. Згода Позичальника включас в себе, в тому числi, право Ломбарду передавати .Щанi

Позичальника TpeTiM особам (включаючи, €lJIе не обмежуючись, Бюро кредитних iсторiй,
кредитним установам, факторинговим компанiям, колекторським компанiям тощо) для
захисту своiх законних прав та iHTepeciB, стягнення простроченоi заборгованостi за кредитним
договором, штрафних санкцiй, збиткiв та iнших засобiв правового захисту.
6.6. Згода Позичальника включа€ в себе, в тому числi, право Ломбарду звертатись за
iнформацiсю про фiнансовий стан Позичальника до TpeTix осiб, якi пов'язанi з Позичальником

родинними, особистими, дiловими, професiйними або iншими стосунками у соцiальному
побутi Позичальника.
6.7. Згода Позичальника дiс протягом 5 (п'яти) poKiB з дати закiнчення договiрних вiдносин
мiж ним i Ломбарлом.
6.8. Згода Позичатlьника включае в себе, в тому числi, зюду з тим, що отримання
Позичальником у Ломбарду даних, що стосуIоться Позич€uIьника, ik уточнення, блокування та
знищення допускаеться у випадках, встановлених чинним законодавством на пiдставi заяви
Позичальника, яка повинна вiдповiдати вимогам, встановленим чинним законодавством.
6.9. Ломбард бере згоду у Позичальника, а Позичальник да€ свою згоду записувати
(проводити звукозапис/фiксування) телефонних розмов, переговорiв, що здiйснюються мiяt
Ломбарлом або його представником/агентом, з одного боку, i Позичальником або його
представником, з iншого боку, з метою перевiрки якостi надання послуг, навчання таlабо
захисту Ломбарлом власних iHTepeciB.



6.10. Згода Позичальника на обробку його персонаJIьних даних, що надана згiдно з умовами
цього роздiлу Правил, не вимага€ здiйснення повiдомлень про передачу персональних даних
Позичальника TpeTiM особам згiдно iз статтею 21 Закону УкраiЪи кПро захист персональних
даних),
6.11. Позичальник надае свою згоду Ломбарду, буль-якiй третiй особi, яка в подальшому
набуле прав вимоги за ,Щоговором, та заJIученiй колекторськiй компанii на взаемодiю з
близькими особами Позичальника, третiми особами, данi яких ПозичаJIьник на законних
пiдставах надав Ломбарду, та/або якi пов'язанi з ПозичаJIьником дiловими, професiйними,
особистими, сiмейними таlабо iншими стосунками) для отримання та передачi iнформацii
щодо Позичальника, яка необхiдна для прийняття рiшення про надання чи ненадання Кредиту
таlабо виконання Ломбарлом своiх зобов'язань, та"/або для iнформування про поточний стан
заборгованостi та дати плате>ttiв, та,/або реа_пiзацii cBoix прав за Щоговором.
Позичальник гарантуе, що ним отримано у близьких осiб та TpeTix осiб, данi яких
Позичальник на законних пiдставах надас Ломбарлу, таlабо якi пов'язанi з Позичальником
дiловими, професiйними, особистими, сiмейними та/або iншими стосунками, згоду на
передачу ix даних Ломбарлу та згоду на взасмодiю з Ломбардом, особою, яка в подальшому
набуле прав вимоги за ,Щоговором та залученою колекторською компанiсю. При цьому
Позичальник повiдомлений про кримiнальну вiдповiдальнiсть, передбачену статтею |82
Кримiнального кодексу Украiни, за незаконне збирання, зберiгання, використання, поширення
конфiденцiйноi iнформацiТ про вказаних вище осiб.
6.12. Позичilльник надае згоду на передачу iнформацiI про Щоговiр, про його умови, стан
виконання, наявнiсть простроченоi заборгованостi та ii розмiр cBoiM близьким особам, TpeTiM
особам, данi яких Позичальник на законних пiдставах надав Ломбарлу, таlабо якi пов'язанi з
Позичальником дiловими, професiйними, особистими, сiмейними та/або iншими стосунками.
6.13. Якщо iнше не передбачено .Щоговором, у разi вiдступлення права вимоги за ,Щоговором
третiй особi, в тому числi внаслiдок укладення договору факторингу, та у разi залучення
колекторськоТ компанii до врегулювання простроченоi заборгованостi за,Щоговором, Ломбард
або новий кредитор (за домовленiстю мiж ними) надсилас вiдповiдне повiдомлення, що за
вибором кредитора, направлясться Позичальнику звичайним поштовим вiдправленням на його
адресу таlабо електронним листом на електронну пошту Позичальника, вк€}зану в анкетi-заявi.
При цьому, повiдомлення про вiдступлення lrрава вимоги вважаеться отриманим
Позичальником з часу вiдправки Ломбарлом (або новим кредитором) вiдповiдного листа на
поштову та/або електронну адресу Позичальника.

7. Порядок зберiгання Ломбардом договорiв та iнших документiв,
пов'язаних iз наданням фiнансових послуг

7.1. Щля договорiв та iнших документiв, пов'язаних iз наданням фiнансових послуг Ломбарлом
встановлюсться наступний порядок зберiгання:
7.2. !оговори та iншi документи, пов'язанi iз наданням фiнансових послуг Ломбардом,
укладенi за його мiсцезнаходженням, tIротягом строку iх дiТ зберiгаються за
мiсцезнаходженням Ломбарлу.
7.3. Щоговори та iншi документи, пов'язанi iз наданням фiнансових послуг Ломбардом,
укладенi вiд iMeHi Ломбарлу його вiдокремленими пiдроздiлами, протягом строку ix дii
зберiгаються за юридичною адресою Ломбарлу. ,'"

7 .4. Пiсля закiнчення строку дii або погашення кредиту, договори та iншi документи, пов'язанi
iз наданням фiнансових послуг, передаються з вiдокремлених пiдроздiлiв ло apxiBy Ломбарду,
де зберiгаються протягом п'яти poKiB за умови завершення перевiрки дер}кавними
податковими органами з питань дотримання податкового законодавства.
1.5,У разiвиникнення спорiв (суперечок), порушення кримiн€}льних справ, вiдкритгя судами
провадження у справ зберiгаються до ухвалення остаточного рiшення.
'7.6. Щокументи (у тому числi електроннi), ix копii, записи, данi, iнформацiю щодо заходiв,
в}китих з метою виконання вимог у сферi запобiгання та протидii, зокрема щодо здiйснення
належноi перевiрки клiентiв (у тому числi iдентифiкацii та верифiкацii представникiв клiентiв,



ВсТановлення ix повноважень), а також осiб, яким Ломбардом було вiдмовлено у встановленнi
дiлових вiдносин та/або проведеннi фiнансових операцiй' а також yci документи, Що
стосуються дiлових вiдносин (проведення фiнансовоi операцii) з клiентом, зберiгаються не
Менше п'яти poKiB пiсля припинення дiлових вiдносин з rслiентом або завершення разовоi
фiнансовоi операцii без встановлення дiлових вiдносин з клiснтом.
7.7. Щля зберiгання договорiв та iнших документiв, пов'язаних iз наданням фiнансових послуг,
До закiнчення та пiсля закiнчення строку ix дii, Ломбарл мае спецiально обладнане
примiщення (apxiB) iз охоронно-пожежною сигналiзацiею.

8. Порядок доступу споживачiв фiнансових послуг до документiв та
iншоi iнформацiiо пов'язаноi з наданням фiнансових послуг Ломбардом

8.1. ЛомбарД розкривае споживачам визначену законодавством УкраiЪи iнформацiю про
УМОВи Та порядок Його дiяльностi, що розмiщуеться у мiсцi надання послуг клiснтам таlабо на
ВЛаСНОМУ веб-саЙтi. Пiд час розкриття такоi iнформацii Ломбарл забезпечуе дотримання
законодавства про мови.
8.2. Керiвництво та працiвники Ломбарду повиннi забезпечувати конфiденцiйнiсть iнформацii,
Що наДаеТься Позичальником i становить Його комерцiйну, професiйну таемницю та мiстить
конфiденцiйну iнформацiю.
8.3. На ВиМогу споживача Ломбарл в порядку, передбаченому Законом Украiни "Про доступ
до публiчноi iнформацii", надас таку iнформацiю:
- вiдомостi про фiнансовi показники дiяльностi та ii стан, якi пiдлягають обов'язковому
оприлюдненню;
- перелiк керiвникiв;
- перелiк вiдокремлених пiдроздiлiв;
- перелiк послуг, що надаIоться;
- цiну/тарифи фiнансових послуг;
- перелiк осiб, частки яких у статутному капiта-пi перевищують п'ять вiдсоткiв;
- iншУ iнформацiю з питань надання фiнансових послуг та iнформацiю, право на отримання
якоi закрiплено в дiючому законодавствi Украiни.
8.4. Ломбард такоя( розкривас шляхом розмiщення на безоплатнiй ocHoBi в запшьнодоступнiй
iнформацiйнiй базi даних про фiнансовi установи та на власному веб-сайтi в обсязi та порядку,
встановлених законодавством УкраiЪи, таку iнформацiю:
1) повне найменування, iдентифiкацiйний код та мiсцезнаходження;
2) перелiк фiнансових послуг, що надаються;
3) вiдомостi про власникiв icToTHoi участi (у тому числi осiб, якi здiйснюють контроль за
фiнансовою установою);
4) вiдомостi про склад наглядовоi ради (за наявностi) та виконавчого органу;
5) вiдомостi про вiдокремленi пiдроздiли;
6) вiдомостi про виданi лiцензii та дозволи;
7) рiчну фiнансову та консолiдовану фiнансову звiтнiсть;
8) вiдомостi про порушення провадження у справi про банкрутство, застосування процедури
санацii;
9) рiшення про лiквiдацiю;
10) iншУ iнформацiю, що пiдлягас оприлюдненню вiдповiднq,до Закону Украiни кПро
фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг).
8.5. Ломбард забезпечус доступнiсть iнформацii, розмiщеноТ на власному веб-сайтi не менше
нiж за ocTaHHi три роки.

9. Порядок проведення внутрiшнього контролю щодо дотримання законодавства та
внУтрiшнiх регламентуючих документiв при здiйсненнi операцiй з надання фiнансових

послуг Ломбарлом
9.1 Згiдно cTaTTi 15' Закону УкраТни <Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв
фiнансових послуг) у Товариствi для проведення внутрiшнього аудиту (контролю) дiе
внутрiшнiй аудитор, який пiдконтрольний та вiдповiдальний перед загальними зборами

8



учасникiв.
9.2 Внутрiшнiй аудит (контроль) передбачае:
- нагляд за поточною дiяльнiстю Товариства
- контроль за дотриманням законiв, нормативно-правових aKTiB органiв, якi здiйснюють
- державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, та рiшень органiв управлiння Товариства;
- перевiрку результатiв поточноi фiнансовоi дiяльностi Товариства;
- аналiз iнформацii про дiяльнiсть Товариства, професiйну дiяльнiсть Ti працiвникiв,
- випадки перевищення повноважень посадовими особами Товариства;
- виконання iнших передбачених законами функцiЙ, пов'язаних з наглядом та контролем за
дiяльнiстю Ломбарла.
9.3. Постiйний монiторинг здiйснюсться у ходi щоденноi поточноi дiяльностi Товариства та
передбачае контроль за додержанням працiвниками вимог законодавства та внутрiшнiх
регламентуючих докр,rентiв Товариства.
9.4. Порядок взасмодiТ вiдокремлених пiдроздiлiв та працiвникiв Товариства щодо здiйснення
ефективного внутрiшнього контролю визначаеться внутрiшнiми правилами, положеннями,
наказами, розпорядженнями директора, посадовими iнструкцiями працiвникiв та iншими
внутрiшнiми документами Товариства.

10. Вiдповiдальнiсть посадових осiб Ломбардуо до посадових обов'язкiв яких належать
безпосередньо робота з клiентами, укладання та виконання договорiв

10.1.Посадовi особи Ломбарду, до обов'язкiв яких належить безпосередня робота з клiентами,
укладання та виконання !оговорiв зобов'язанi:
- виконувати своi обов'язки на пiдставi посадових iнструкцiй, цих Правил та внутрiшнiх
регламентуючих документiв Ломбарду;
- керуватись у своТй роботi чинним законодавством Украiни;
- надавати органам контролю Ломбарлу документи, необхiднi для контролю вiдповiдностi
здiйснення ними cBoix посадових обов'язкiв;
- надавати iнформацiю гrро виконання ними посадових обов'язкiв органам контролю
Товариства;
- не завдавати шкоди iHTepecaM Ломбарду, не порушувати прав та iHTepeciB клiснтiв
Товариства;
- нести встановлену законом майнову вiдгrовiдальнiсть.
l0.2, Посадовi особи Ломбарлу, до посадових обов'язкiв яких належать безпосередньо робота
з клiентами, укладання та виконання договорiв, за порушення покладених на них обов'язкiв
несуть диоциплiнарну, матерiальну (цивiльну), адмiнiстративну, кримiнальну вiдповiдальнiсть
10.З. Притягнення до дисциплiнарноТ, матерiальноi (цивiльноТ), адмiнiстративноi або
кримiнальноi вiдповiдальностi посадових осiб Ломбарду, до посадових обов'язкiв яких
належать безпосередньо робота з клiентами, укладання та виконання договорiв, здiйснюсться
в пОрядку, визначеному чинним законодавством Украiни уповноваженими на те органами
Tal або посадовими особами

11. Опис завдань, якi пiдлягають виконанню
пiдроздiлами Ломбарлу

l1,1. Ломбард самостiйно визначас свою органiзацiйну структуру, встановлюс чисельнiсть
працiвникiв i штатний розпис.
l1.2, Працiвники Ломбарду виконують покладенi на них завдання вiдповiдно до своiх
посадових iнструкцiЙ, окремих наказiв керiвника та вiдповiдно до внутрiшнiх положень
Ломбарлу.
11.3. Завданням керiвництва Ломбарду е здiйснення розробки напрямкiв та найбiльш
ефективних способiв надання фiнансових послуг.
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