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Щанi ГIравиJIа наl{аI]Itя lcotttTiB у позику, в тому .tислi i на умовах фiнаttсового кредиту в
IloBHoMy 1,овАрисl,вI "JIомБАрд Nb 1" ,говАрисl,вА з oIjMEжEHoIo
ВIДПОВIДАЛЬНIС'ГIО "КОНТРАКТ - ГРУll" I КОМПАНIЯ" (надалi - 11равила) розробленi
вiдповiдно до Закону УкраТни "Про фiнансовi послуги та державне регулIовання ринкiв
фiнатrсових послуг", Заrtону УкраТrrи "Про заставу", поло)tень I]ивiльного кодексу УкраТни ,га

Полоrкення про надання фiнансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням
leprKaBHoT KoMicii з регуJIIоваI{ня ринкiв фiнаI,Iсових гIосJIуг Украiни вtд 26.04.2005 року Nrt

3981 , ,га iнпrих нормативно-правових ак,гitз, якi регулrою,гь вiдносини у сферi надаIIня

фiнансових послуг ;rомбардами.

1. ВИМОГИ ЛО ЛОМБАРДУ ТА ЙОГО ВIДОКРЕМЛВНИХ ПI/IРОЗДIЛIВ ДJIЯ
I{А/IА[Iня ФIIIАIIсових посJIуг

1.1. IIОВНЕ ТОI]АРИСТВО "ЛОМБАРЛ N,r 1"'ГОI]АРИС]'RА З ОБМЕЖЕНОtО
I]IДПОВIДАЛЬFIIСТЮ "КОIJTРАКТ - ГРУП" I КОМПАНIЯ" (нада_lri - Ломбарл), та йогtl
вiдокрсмлеrIi пillроздti.itи створlоються з ме,гою заловоленi{я поIIи,гу фiзичrrих осiб на фilrаlrсовi
та сугIу,гнi послуги JТомбарлу ,га о,гримання прибутку вiд надання фiнаrrсових 

,га супу,гнiх
IIocJlyг Jlомбарлу.

1.2 /{;rя налаlttля (liнансових IIосJIуг JIомбард повиIлеlt вiдtltовi/tа,ги, зокреN{а,
,l,аким I]имогам:

1.2.1 /{iяr;rьlliсть JIоп,rбарду tlol]иIlIta вi2lпtlвiлаr,и виtчlогzlм зzlкоIjо/{аI]ства гrро
t|littalIcotзi IlocJlyI и.

1.2.2

установ.
1.2.з

l,2,6
1.2.7

видiв tРiIлаtlсових послуI,.
1,2,4 Ломбарл повиIIен мати правила, що регJIамеFIтус надання JIомбар.ltом

фiнансових та супутнiх гtослуl,. затверд}кене протоколом зборiв у.lасникiв.
1,2.5 YcTaHoB.ti /{окументи Ломбарлу пoBttHtli вiдповiдати вимоI,ам закоFIодавства

,га мiстити вtlчерпний перелiк видiв фiнансових послуг та супу,гнiх послуг, якi надае Ломбар.ч.

Ломбарл повинен бути внесений до Щержавного ресстру фiнансових

У разi необхiдностi, Ломбард повиЕrен мати лiцеrlзiю tla надання певних

В повному найп,lенуванrri Ломбарлу повиIrlrо мiститься сJIово "Jlомбар/I".
Jlомбарл не повинен здiЙсtltовати буль-якоТ iншоТ пi7:{присмtIицькоТ

/tiялыtосr,i, KpiM пiдlгtрисмницьtсоi дiя.ltьнос,гi, llередба.lеноТ законолавством лля ломбардiв.
1,2.8 JIомбарл IIовиIlен мати власну облiкову та pe€cTpylolly систему, що

вiдповiдас вимогам, установленим Правилам про надання фiнансових послуг ломбардами,
затвердженого розпорядженням f{eprKaBHoi KoMicii з регулlовання ринкiв фiнансових послуг
УкраIни вiд26.04.2005 року J\Ъ 398 ]

|,2.9 У своiй дiяльностi Ломбарл повиItен дотримуватися вимог чинного
законодавства, зокрема про захист прав споживачiв.

|.2.10 Ломбарл зобов'язаний формувати резервний (страховий) фопд
вiдповiдно до стат,гi 14 Заrсону УrсраТни кПро господарськi товариства> та формувати через
знецiгtення (зменшtення корисностi) активiв вiдlrовiдний резерв згiдliо з вимогами
мiжtlародlних стандартiв фiнансовоI звiтностi з урахуванням вимог Податкового кодексу
УкраТни. #

1.2.1| Ломбарл повинен мати власний каiriтал у розмiрi не менше 500
тиояч гривень, а у разi вiдкри,гтя вiдокремлених пiдроздiлiв мати в наявностi власний капiта;r у
розмiрi не менше HiTt 1 (одиrr) мiльйон гривень.

1.3, Вiдокремленi пiдрозлiли Ломбарду для надання фiнансових послуг повиннi
вiлповiдатитаким вимогам:

1.3.1. IнсРормацiя' про вiдокрем.ltенi пiдроздiли Ломбарду повинна бу,ги внесена до
Щерrrtавного ресстру фiнансових установ.

|.З.2. Наявнiсть в единому державному peecTpi юриличних осiб, фiзичних осiб
пiдприемцiв та 

. 
громадських 

_ формувань запису про дерrl(авну реестраuiю створеIIIIя
вiдокремленого пiлроздiлу Ломбарлу.



1.З.З. Щiяльнiсть вiдокремлених пiдроздiлiв Ломбарду повинна вiдповiдати вимогам
законодавства про фiнансовi послуги.

|.З.4. Вiдокремленi пiдроздiли Ломбарлу повиннi мати облiкову та реестрацiйну
систему, що вiдповiдае вимсlгам, установленим Полохtенням про надання фiнансових llослуг
ломбардами, затвердженого розпорядженням Щерхrавноi KoMicii з регулювання ринrсiв
фiнансових послуг Украiни вiд26.04.2005 року N9 3981.

1.3.5. Положення про вiдокремленi пiдроздiли Ломбарду повиннi мiстити вичерпний
перелiк видiв фiнансових послуг та супутнiх послуг, якi молtуть надавати цi пiдроздiли.

1.3.б. У своiй дiяльностi вiдокремленi пiдроздiли Ломбарду повиннi дотримуватися
вимог законодавства, зокрема про захист прав споживачiв.

2. ФIНАНСОВI ПОСЛУГИ ЛОМБАРДУ. СУПУТНI ПОСЛУГИ ЛОМБАРДУ
2.1. Ломбард надас нас,гупнi фiнансовi послуги:
- надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту.
Фiнансовий кредит Ломбарлу (надалi - Кредит) - надання Ломбарлом коштiв у позику,

забезпечених заставою, на визначений строк та пiд процент.
Ломбарл надас наступнi супутнi послуги:
- оцiнка зас,гавленого майна у вiдповiдностi до чинного законодавства та / або умов

договору;
- надання посередницьких послуг зi cTpaxyBaHHrI предмета застави (за наявностi

агентського договору зi страховою компанiею);
- реалiзацiя заставленого майна у вiдповiдностi до чинного законодавства та / або умов

договору.
2.2.Надання фiнансових IIосJIуг може здiйснюватися за мiсцезнаходженням Ломбарлу

,га / або його вiдокремлених пiдроздiлiв.

3. УМОВИ Т,А IIОРЯДОК УКЛАДАННЯ ЛОМБАI,ДОМ ДОГОВОРIВ ЗI
СПОЖИВАЧАМИ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ

3.1.[оговiр фiнансового кредиту та застави (далi за текстом -.Щоговiр) вiдповiдас
вимогам, встановленим чинним законодавством Украiни.

IJiдповiдно до вимог с,гаттi б Закону УкраТни кПро ф;iнансовi послуги та дер}кавне
регулIовання ринкiв фiнансових послуг) l]оговiр мiстить:

- найменування, мiсцезнаходження та реквiзи,ги - для Ломбарду, прiзвище, iм'я, по
батьковi фiзичноТ особи, данi паспорта (номер, серiя, дата видачi, орган, що видав) або iншого
документа, що посвiдчуе особу, та данi про мiсце про}кивання - для фiзичних осiб;

- предмет договору;
- права та обов'язки с,горiн;
- суму фiнансового кредиту;
- дату надання фiнансового кредиту;
- строк користування фiнансовим кредитом;
- дату повернення фiнансового кредиту;
- вiдповiдальнiс,гь с,горiгr ;

- пiдстави для прололIгацii, припинення дiТ та розiрвання договору;
- пiдписи cTopiH. t
У Щоговорi такохс зазначено:
- процент за користування фiнансовим кредитом;
- посилання на договiр страхування предмета застави - в разi наявностi;
- вiдмiтка про ознайомлення позичаJIьника з Правилами про надання коrптiв у позику,

зокрема, на умовах фiнансового кредиту та зас,тави;

Щоговори Ломбарлу можуть мiстити й iншi умови за згодоIо cTopiH.
3.2. Кредит надаеться дiездаr,ним фiзичним особам не молодшим

l8.ги poKiB на власнi потреби пiд заставу майна (далi - Позичальники).
J



За користування кредитом Позичальник сплачус проценти згiдно iз тарифами Ломбарлу.
Предмет застави передасться на зберiгання Кредитодавцю в день укладення Щоговору i
Знаходиться на зберiганнi в останнього протягом всього строку дiТ !оговору.

Сума Кредиту за Щоговором визначаеться iз розрахунку оцiночноi вар,гостi предме,гу
застави.

3.3. Кредит надасться Позичальниковi за умови надання документа, що посвiдчуе особу з

ресстрацiею мiсця проживання та ресс,грацiйного номеру облiковоi картки пJ-Iатника податкiв.
3.4. Мiнiмальний строк надання фiнансового кредиту встановлюсться та змiнюсться

Ломбарлом шляхом видаI{ня наказу, який пiдписуеться керiвником Ломбарлу.
3.5. Ломбард надас фiнансовi кредити пiд заставу:
- виробiв з дорогоцiнних металiв;
- побутовоi та ве-тlикогабаритноТ технiки (мобiльних телефонiв, цифрових фото- та

вiдеокамер, ноутбукiв. комп'Iотерiв та КПК. плазмових панелей тощо).
- антикварiату;
- автомобiлiв, мотоциклiв, вантажних автомобiлiв,
- та iнше.
3.6. Вироби з дорогоцiнних металiв, якi приймаються у заставу, повиннi мати вiдбиток

пробiрного клейма та вiдбиток знака-iменника виробника.
при прийня,гтi в заставу виробiв з дорогоцiнних металiв камiння з виробiв не

виймасться, вага метfu I}, вс,гаi;ilвлю€ться розрахункови м методом.
Llе пiдлягають прi,rйому в якостi застави:
- дорогоцiннi метали у саNIородках;
- сухозлiтки;
- лорогоцiннi метаjlи у виробах виробничого та лабораторt-lого призначенr{я

(лабораторний посул. дрiт. леталi. пластиrIи тошtо);
- предмети, Iцо вилученi або щодо продажу яких встановлено особливий порядок

(холодна та вогнеIIаJIьна зброя:в'оправi тощо);
- дорогоцiнне камiння в оброб;rеному та необробленому cTaHi та вироби з нього;
- напiвфабрикатLI ювелiрного та зубопротезного виробництва,
3.7. Bci побутовi вироби повиннi мати назву, серiйний номер, бути придатними до

еtссплуатацiТ.
3.8. Форма надаI1}{я l(рсдиту зазначасться у специфiкашiТ. яка становить невiд'смну

частину !оговору. Кре,циr палаеться за вибором Позичальника:
- у готiвковiй {эopMi шлiхом передачi грошових коlлтiв Позичальнику з каси

вiдокремленого пiдроз цiлу Ломбарду;
- у безготiвковiй формi tIIJlяхом перерахування грошових коштiв на поточний paxyTtolc

Позича-гlьника. 
I

3.9. Страхування предмета застави здiйснюеться за взасмною згодою Ломбарлу i
Позичальника. : 

'

З.l0, flоговiр. Bci змiltи та доповнення до нього набувають IоридичI-IоI силу пiсля Iх
п iдп исання cTopol Iами.

3.1 1 , Позича;tьник Ма€ право розiрва,ги Щоговiр в односторонньому порядку або
вiдмовитись вiд flоговор1l IIротягом 14 (чотирнадцяти) днiв з дня його укладання виключно у
ВиПаДкУ повного ,погашення заборгЬваностi за Щоговором (вiдсоткiв за кожrrий день
прОсТроЧення сплати Кредиту, процентiв за кожниЙ день користування КредитоIvI та суми
Крелиту).

4. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ШРОЦЕНТIВ ТА ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ
4.1. Строк користування Кредиl9м та фiксований розмiр процентiв за кохtний день

користування кредитом зазначасться у Щоговорi.
4,2, Нарахування процентiв за корист,}iванIlя кредитом здiйсI{юсться щоденно за кожен

день користування КРелитом: з дня його надання до дня повернення включно.
4.3, Загальна Ьума прочентiв за користування Крелитом розраховусться шляхом

додавання сум процентiв, нарахованих за коrкний день користування Кредитом (заокруглених

4



За ПраВиЛаМи, Перелбачегlими чинним законодавстtsом УкраТни) з дня Його надання до дI{я
повернеI{ня вклIочно.

4,4. Оплата Позичальником суми кредиту, процентiв ,га iнших платехtiв, передбачених
/]ог'овором, здiйснюсться будь-яким зру({ним для Позичальника способом, а саме у виглядi:

- ГОТ'iВКОВОгО розрахунку шляхом внесенFIя Пози.IаJILЕIиком грошових коштiв в касу
будь-якого вiдокремлеI{ого п iдроз7liлу Ломбарду ;

- безготiвкового розрахунку в особистому кабiлtетi на сай,гi Ломбарлу;
- безготiвкового розрахунку шляхом перерахування ПозичzlJIьником гроlпових tсоtrrгiв tla

розрахунковий рахунок Ломбарду, зазначений у /{оговорi.
4.5. Ilозичальt,tик зобов'язус,гься поtsернути суму кредиту у строк, передбачеrtий

/lогоrзором.
4.6. У раЗi I]евико[lаIlня Позичальниtсом зобов'язань п]одо повернення Itредиту у

визначениЙ Щоговором строк, JIомбарл може нараховуваги вiдсотки за ко>rсний деIIь
простроченIIя сплати КредлIту та штрафнi санкцii, передбачеlli !оговором.

4.7. У разi прострочення строку повернення Кредиту та боlсання подовжити строк
КОРИСТУВанпя кредитом -- flози.lальник ма€ праtsо зверIrутися в JIомбард для укладенIIя
ДОДаТкоВоi Уголи про половження строку надання кредиl,у, яка уклада€ться у день звернеI{ня
Пози'tальника в Ломбард та за умови повноТ сплати заборговаtrос,гi за весь час користуваIIня
Кредитом.

4.8. При надходженнi в Ломбард коштiв вiд Позича.llьника, Ломбард направляс TaKi
КОшrги на Погашення боргових зобов'язань за Щоговором у вiдповiдностi до такоi.rерговостi:

У ПеРШУ ЧерГУ * пrтрафrri саrrкцii та вiдсотки за кожний день прострочення сплаIи
кредиту;

у лругу чергу - проценти за кожний день користуванI{я крелитом;
у 

,гре1,Iо чергу - сума кредиту.
4.10. Позичальник ма€ право достроково повернути Кре2lит та сIIлатити проценти за

котtний деFIь користуваrI[Iя Itредитом.
4.1 1. f{окумен,гом, tllo пiдтвердхtус факт повноТ або частковоi сплати Кредиту, с

пла-гiltниЙ документ виданий Ломбарлом або банком. floKyMetIT,oM, що пiдтверлх<ус факr.
надання/trовернення застави с специфiкацiя повернення предм9ту застави, гliдписана обома
сторонами !оговору.

4.12У РаЗi rIевиконання або ненале}кFIого виконання Позичальником своiх зобов'язань за
Щоговором, Позичальник налас Ломбарлу ттраво переуступити своi права вимоги /{о
Ilозичальника своТм IIраtsонаступникам шляхом уклалапня договорiв переуступлення праts
вимоги (цесii), фак,горингу, тощо без отримання додатковоi згоди на це Позичальника.

4.1З. У разi невиконання llозичальником cBoix грошових зобов'язань, задоволеtIня вимог
ЛомбарлУ або його Правонаступниlсiв, здiйснtосться шляхом звернення стягнення на майно,
ПереДане У Заставу у передбачениЙ чинним законодавством Украiни спосiб, зокрема, аJIе не
ВиКЛIоЧНо lхЛяхом Його вiдчуження, продажу на користь ,rретiх осiб, включаIочи продаж за
/]ОГОВОРОМ KoMicii. Порядок, спосiб такого вi.цчулсення, BapTicтb реалiзацiТ заставле}lого майнzt,
'гоЩо визначас]'ься Ломбардом (Його ГIравонас,гулником), як Заст,аводерI(а,гелепл, самос,riйно.
/{ля таких l1iлей, Пози.tаJIьник надае право JIомбарду (його Правонаступнику) на вчиненI{rI
правочинiв вiд Його iMeHi щодо вiдчу>ttення (продажу) налеlltного ПозичаJIьнику заставленого

4.14. За paxyFIoK предмета застави Ломбарл (його Правонаступник) мас право
ЗаДОвОЛы{ити в IIoBIloMy обсязi cBolo вимогу, що визначена на MoMetIT фактичного
задоволенI{я, вклIочаIоLIи спJIату процентiв за користування Кредитом, вiлсот,кiв за
ПРОСТрОЧення, штрафiв, вiдшкодуванняl збиткiв, завданих порушенням зобов'язання,
необхiдних витрат на утримання заставного маЙна, а також витрат, понесених у зв'язку iз
пред'яtвленням вимоги tIи зверIIенням стяг}Iення на маЙно, передапого у заставу.

У разi здiйсrrення задовоJIення вимог Ломбарду за рахунок майна, що € предметом
ЗаС'ГаВИ За ffОгОвором, зобов'язанняI Позичttltьника ввarкаються повнiстю виконаними, а
fiоговiр - припиненим. Зобов'язання Позичальника (Зас,гаводавця) обмеrкуються вартiс,гtо
llредмета застави.



4.15. ПозичаIьник надас Ломбарлу, його Правонаступникам або TpeTiM особам право
з/tiЙснення полiпшення (перетворення), передпроllаrкноi пiдготовки майна, ш{о передано
ЛОмбарлУ в якостi предмету застави за f{оговором, з дати прострочення Позичальниtсом
виконання своiх зобов'язань за f{оговором.

4.16. Строк позовноi давностi до правовiдносин за Щоговором становить 3 (три) роки.
4.17. Позичалпьник мае право на звернення /lo FIацiонаlьного баlrку УкраТни у разi

ПОрУшення Ломбарлом (його Правонаступником) таlабо колекторською компанiсlо
ЗаКОНОДаВСТВа У сферi споживчого кредитуванI]я, у тому чис_lli порушення вимог щоllо
взасмодii iз споltивачами при врегулюваннi простроченоi заборгованостi (вимог Iцоло етичrIоТ
поведiнки), а тако}к на звернення до суду з позовом про вiдlпкодування шкоди, завданоi
споживачу у процесi врегулювання простроченоi заборгованостi,

4.18. Ломбард (його Правонаступниrt) мае право звертатися до TpeTix осiб у порядку та
Ila УМОВах, передбачених cTaTTelo 25 Закону УкраТни <l1po споживLIе кредитування), з MeToIo
iнформування про необхiдi-riсть виконаI{ня Позичальником зобов'язаttь за f{оговором.
ЛОмбарлУ (його Правонастуrrнику) заборонено повiдомляти iнформацiю про укладеFIrIя
Позичальником !оговору, його умови, стан виконання, наявнiсть простроченоi заборгованос,гi
та ii розмiр особам, якi не с стороFIото {оговору, oKpiM випадкiв, передбачених Законом
Украiни <Про споживче кредитуI]ання).

5. IДЕНТИФIКАЦIЯ ТА ВЕРИФIКАIIIЯ СПО}ItИВАЧIВ ФIIIДНСОВИХ ПОСЛУГ
5.1. Ломбард здiйснюс: вiдповiдно до законодавства Украiни належну органiзацiто r,a

ПРОВеДення tIервинного фiнансового монiторингу, що належним чином нада€ мо>tсливiсть
I]ияВЛяТи пороговi та пiдозрiлi фiнансовi операцiТ (лiяльтлiсть) незалеrкно вiд рiвня ризику
лi.ltових вiдносин з K;ticHToM (tтровелення фiнансових операцiй без встановле[lня лiлових
ВiДНОСин) та повiдомлятLI про них сгlецiальлlо уповноватсеrrий орган викоЕIавчоi влади, а також
запобiгати використаrlнlо cBoix послуг для провелення к.ltiснтами фiнансових операчiй з
протиправноIо метою. '

5.2. Ломбарл iдентифiкус та верифiкуе особу Пози.rальника вiлгtовiдно до Закону
УкраТни кПро запобiга-ння га протидiю :lегzuriзацiТ (вiдмиваt-rнrо) доходiв, одержаних
ЗЛОЧинниМ шляхом, фiнансуванню тероризму ,га фiнансуванню розповсюl{ження зброТ
масового знищенпя).

5.З. Офiuiйнi документи особи мають бу,ги чинними (лiйсними) на момент iх подання r,a
ВКЛЮЧаТи Bci необхiднi iлентифiкацiйнi данi. Ломбарл не вчиняс правочиtliв з анонiмними
особами та забезпечус дотримання в своiй дiя-тlьностi iншIих вимог, передбачених лля
фiнансових установ ч}IнIIим закоIlодавством у сферi запобit,аlлня та протидii легалiзацii
(вiдмиваtlлIю) дохо;ti в, о/iержа[{их зJIочиII н им lпляхом.

5.4. l(ля здiйснення нzutеrкноi перевiрки lIозичальника ,га забезгtеченrrя спроможностi
Ломбарлу виконува,ги правила внутрiшнього фiнансового монiториt.tгу Ломбард мас право
витребувати переIIбаLIену законодавством iнформацiю, яка стосуеться iдентифiкацii особи
ПОЗИЧальника, у оргаitiв дерil<авноТ влади, а також здil-tснюва,ги передбачеlлi законодавством
заходи tцодо збору гакоТ irlt|lopMauiT з irlluих д)I(ерел.

б. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОIIАJIЬНИХ ЛАНИХ
6.1. Позича.цьник, виступаючи в якостi суб'скта персолIальfIих даних i суб'екта креди,гноI

icTopiT, Ha/lae свою згоду rla IIере/]ання JIомбарлу своТх персоtlальних даI-Iих та Тх обробку з
МеТОЮ ОЦiНКИ фiнаrrсового стану Ilозичальltика, його спроможностi виtсотrати зобов'язант{я за
ДоГоВором фiнансового крелиту та застави, ,га для цiлей запобiгання та протидii легалiзаrtii
(вiдмиваrrню) доходiв, одержаних злочинним lrlляхом, (liнансуванrrю тероризму та
фiнансуванню розповсIодження зброТ масового знищення.

6,2. Пози.lальtlик надас згоду ш{одо власних персонаJlьних ланих. вI(лIочаlочи
irlформацiю про прiзвище. iм'я, по-батьковi, стать, громадяIrстI]о, дату та мiсце нароДжеt]IIя,
I{аЗВУ i реквiзи'ги документа. Ir1o гtосвiдчус особу, адресу зареестрованого мiсця прожива[I}Iя,
аДРеСУ фак'гичноr'о мiсitя IIро)l(иRаFI[tя, iдегtтиtРiкаuiйний HoNIep плат[Iика податкitз, вiдомосr,i
ЩОДО ОСвiти, сiмеЙного, соцiальноl"о та майнового стану, професiIо, доходи, а та](ож
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iнформацiIо, якzl стане вiдtlмоt<l Ломбар2ду у зв'язlсу з уклаланням т,а/або виконаtIням таlабо
проl,rlгом строку дiТ l{оговору (надалi -,Щанi).

6.3. ПозичаJIьник пiдтвердлсус та гарантус) що надана ним iнформацiя - достовiрна, та
зобов'язус,гьоя пiдтримувати ii в актуальному cTaHi. У разi настання змiн в наданiй
ПозичалыIиком iнформацii * BiH зобов'язаний повiдомити про це JIомбард протягом 1,рьох
календарних лнiв.

6.4. Згода Позича;Iьника вклюLIас в себе, в тому Llислi, право Ломбарду здiйснювати
обробку f]аних (у тому чис.iti з використанням iнформацiйних (автоматизованих) систем),
вклIочаIочи вчинення дiй або сукупностi дiй, таких як збирання, ресстрацiя, накопиLIення,
зберiгання, адаптування, змiна, поновлення, використання i поширення (розповсюдження,

реалiзацiя, передача), у,гочFIення (оновлення, змiну, використання, розповсIодlttення),
копiювання, огrублiкуваIlIJяI, редагування, компонуваIrня даних без редагування Тх

внут,рiшнього змiс,гу, пересилання поштою таlабо електронними способами, передачу (в ,тому

числi транскордонну), знеособлення, знищення персоныIьних даних, власFIиком яких с
Ломбарл.

б.5. Згода Позичальника вклIочае в себе, в тому числi, право Ломбарду передавати f{aHi
Позичалылика тре,гiм особам (включаючи, але не обмеrкуIочись, Бюро кредитних iсторiй,
кредитним установам, факторинговим компанiям, колекторським компанiям тощо) для
захис,гу своiх законних прав ,га iн,гересiв, стягненI{я простроченоТ заборгованост,i з.l

Щоговором, штрафних санкцiй, збиткiв та iнших засобiв правового захисту.
6.6. Згода Позичальника включас в себе, в тому числi, право Ломбарду звертатись за

iнформацiею про фiнансовий стан Позичальника до TpeTix осiб, якi пов'язанi з ПозичальFIиком

родинними, особистими, дi.ltовими, професiйними або iншtими стосунками у соцiальному
побут,i Пози.lа,ltьника.

6.7. Згода Позичалыtика дiе протягом 5 (п'яrти) poKiB з даl,и закiнчення /tоl,овiр1,1их
вiдtlосин Milc ним i Ломбардом.

6.8. Згода Позичальника вклIочас в себе, в тому числi, згоду з тим, що отримання
ГIозичальником у Ломбарлу даних, що стосуються Позичzulьника, Тх у,гочнення, б;lокуваFIня ,га

зниtцення допускасться у випадках, встановлених чиItним законо/Iавством на пiдставi заяви
Позичальника, яка повиIIна вiлповiлати вимогам, вст,аFlоI}JIеlIим .iиt-l1,1 им закоrlо/lавстtsом.

6.9. Ломбарl1 бере зго/{у у Позичальника, el Позича;rьItик дас cBolo згоду записува,ги
(проводити звукозапис/фiксування) телефонних розмов, перегоtsорiв, що здiйснюrоться Mirtt

Ломбарлом або його представником/агентом, з одного боку, i Позичальником або його
представником, з iншого боку, з MeToIo перевiрки якостi надаFIня послуг, навчання таlабо
захис,гу Ломбарлом власних iн,гересiв.

б.10. Згода ГIозичшII)IIика на обробrсу його персонаJIьних даних, Iцо надана згiдrtо з

умовами цього роздiлу Правил, не вимагас злiйсненtlя гlовiдом.тIень про передаLIу
персональних даних Позичальника TpeTiM особам згiдно iз статтею 2i Закону Украiни кПро
захист персонаJIьних даних),

7. ПОРЯДОК ЗБЕРIГАННЯ ЛОМБАР/{ОМ ДОГОВОРIВ ТА IНШИХ
/ЦОКУМВНТII], ПОВ,ЯЗАНИХ IЗ НАДАНI{ЯМ ФIНАIIСОВИХ ПОСЛУГ

7.1. /{оговори т,а irrrпi докумен,ги, пов'яIзанi iз надалlням фiнансових посJIуг Ломбардом,

укладегti за мiсцезнаходженням JIомбарлу) протягом строку ix дiТ зберiгаються за його мiсцем
знаходlжеIlнrl. +

7.2. l]оговори 1,а iHпri 21оrсументи, пов'язанi iз наданням фiнансових Ilослуг Ломбарлом,

укладенi Bizt iMeHi Jlомбарлу його вiдоttремленим пiдроздiлом, протягом строку Тх дii
зберiгают,ься за мiсцем знаходження вiдоlсремJlе}lого пiдроз,цirrу.

7.3. Пiсля закiн.tенtlя с,гроку дii llоговори та iншi локумен,ги, пов'язанi iз наданняlм

фiнансових послуг, передаються з вiдокремлених пiдроздiлiв до Ломбарду та зберiгаються за
мiсцем знаходжеIlня JIомбар.цу.

7.4. /{оговори ,га irirпi .ltокументи, пов'язанi iз наданням фiнансових послуг Ломбардом,
зберir,аються в Ломбардi за його мiсцем зI{аходження протягоNI п'я,ги poKiB пiсля закiнчення
с,гроку Тх лiТ.



7,5.1\ля зберiгання договорiв та iнших документiв, пов'язаних iз наданням фiнансових
ПосЛуг Ломбарлом, за мiсцем знаходження Ломбарду видiлясться спецiальне примiщення,
обладнане охоронно-пожежною сигналiзацiсю.

8. ПОРЯДОК ДОСТУПУ СПОЖИВАЧIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ ЛОМБДРДУ
до докумЕнтIв тА I[Ilшoi шrоормАIIIi, IIов,язАноi з FIАлднням

ФIнАнсових tIoCJIyI, JlомБАрlцом
8.1. Ломбарл розкривас споживачам визнаLIену законодавством УкраТни iнформацirо про

УМоВИ та порядок Його дiяльностi, що розмiщусться у Micui надаFIня послуг клiентам таlабо на
ВЛаСНОМУ веб-саЙтi. Пiд час розкриття такоi iнформацiТ Ломбарл забезпечус дотримання
закоFIодавства про мови.

8.2. Керiвництво ,га працiвники Ломбар.ltу повинtli забезпечувати конфiденцiйнiсть
iнформацii, uдо надас,гься ГIозичальt{иком i стаIлови,гь його комерцiйну, професiйlлу таемницто
та мiстить конфiденцiйну irIформацiю.

8.3. На вимогу споживаLIа Ломбарл в порядку, передбаченому Законом Украiни "Про
доступ ло публiчноi iнформацii", надас таку iнформацilо:

- вiдомостi про фiнансовi показники дiяльностi та iT стан, якi пiдлягатоть обов'язковому
оприлIодненню;

- перелiк керiвникiв;
- перелiк вiдокремлених пiдроздiлiв;
- перелiк послуг, що надаються;
- цiну/тарифи фiнансових tIослуг;
- перелiк осiб. .lастки яких у cTaTyTI{oMy капiта.lti перевищують п'ять вiдсоткiв;
- iншу iнформачiю з питань надаI{ня фiнансових посJIуг та iнформаl1itо, право I-Ia

отримання якоТ закрitlлено в дiючому законодавствi Украiни.
8,4. Ломбарл такох( розкривае шляхом розмiщення на безоплатнiй ocHoBi в

загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних про фiнансовi установи та на власному веб-сайтi
в обсязi та порядку, встановлених законодавством Украiни, таку iнформацiю:

1) повне найменування, iдентифiкацiйний код та мiсцезнаходження;
2) перелirс фiнансових послуг, що надаються;
З) вiдомостi гrро власниlсiв icToTHoT участi (у тому числi осiб, якi здiйснюють контроль за

фiнансовою установою);
4) вiдомостi про скJIад наглядовоi ради (за наявностi) та виконавчого органу;
5) вiдомостi про вiдокремленi пiдроздiли;
6) вiдомостi про виданi лiцензii та дозволи;
7) рiчну фiнансову та консолiдоваI]у фiнансову звiтнiсть;
8) вiДомостi про порушення провадження у справi про банкрутсr:во, застосування

процедури санацii;
9) рiшення про лiквi;lацirо;
10) iншу iнформаrriю, Iцо пiдлягас оприлIодненню вiдповiдно до Закону Украiни кГIро

фiнансовi послуги та державне регуJIIовання ринкiв фiнатлсових послуг).
8.5. Ломбард забезпечус лоступнiсть iнформаuii, розмiщеноi rIa власгIому веб-сайтi tte

менше HilIc за ocTaHHi три роки.

9. Irорядок провЕдЕння внутрIшнъого dонтролю щодо
ЛОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВНУТРIШНIХ РЕГЛДМЕНТУIОЧИХ

локУМЕнтIв при злЙснвннI опЕрАцIЙ з нАдА[Iня ФIнАIIсових послуI,
ЛОМБАРДОМ

9.1. Внутрiшнiй контроль шtодо дотримання законодавства при здiйсненнi операцiй з
надання фiнансових послуг Ломбарлом здiйснrосться:

- керiвниtlтвом Ломбарду (директором та головним бухгалтером);
- внУтрiшнiм аулитором Ломбарду, який пiдпорядковусться загаJIьним зборам учасникiв

Ломбарлу;
- вiдповiда_пьним за внутрiшнiй фirrансовий монiторинI, у Jlомбарлi.
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9.2. Зазначенi в п. 9.1 особи здiйсtrюють вгrутрiшнiй контроль в межах повtlоtsа)кень,
визначених в Тх посадових iнструкчiях.

9.3. Зазначенi в п. 9.1 особи при проведеннi внутрiпlгlього кон,гролю щодо дотримання
законодавства при здiйсненнi операцiй з надання фiналrсових послуг KepyloTbcrl:

- чиIlIIим законодавством Украiни;
- установчими докумеrIтами Ломбарду;
- рiшеttнями загальних зборiв учасникiв Ломбарду;
- наказами та розпорядженнями директора JIомбарду
9.4, Вiдповiдно до cTaTTi 15' Закону Украiни кПро фiнансовi послуги та державне

регулювання ринкiв фiнансових послуг) у Ломбарлi для проведення внутрiшнього аудиту
(контролtо) лiс внутрirпrriй аудитор, який пiдконтрольний та вiдповiдальний перед загальними
зборами учасникiв.

9.5. Вну,грiшнiй монiторинг, (liнансових операцiй в Ломбарлi здiйснtоеться
вiдttовillальним зil вIrу,грiшrriй фiналtсовий моrri,горинг Ломбарлу на пiдс,rавi Правил
здiйснення внутрiшнього фiнансового монiторингу Ломбарду та Програми Тх реалiзацii rla
вiдповiдний piK.

10. вIдIIовIдАJIыiIс,гь посАдових осIБ ломБАрду, до посАдових
оБов,rIзкIв,tких нАJIЕжАтъ БЕзпосврЕдньо роБотА з кJII€н,гАми,

уклА/цАIIня тА виконлння лоt,оворIв
10.1. Посадовi особи Ломбарлу, до посадових обов'язкiв яких FIалежагь безпосередньо

робота з клiсн,гами, уклалаIIFIя та виконання договорiв, за порушення покладених на них
обов'язкiв несу,гь дисциплiнарну, ма,герiальну (цивiльну), адмiнiстративну, кримiнальну
вiдповiдальнiс,гь.

l0.2. Дисцип"rriнаргIi стягнення на посалових осiб Ломбар.цу, до посадових обов'язкiв
яких нале)кать безпосередньо робота з клiснтами, укладан}Iя та виконання договорiв,
накладаються генеральним директором Ломбарду в I1оря/Iку, визначеним трудовим
,}aKol Iодавс,гвом.

10.3. Посадовi особи Ломбарду, до посадових обов'яtзкiв яких налехtать безпосередньо

робо,га з клiентами, укладання ,га tsиконання договорiв, вiлtлкодовують заподiяну нимI4

Ломбарлу tllколу (тrесу,гь ма,герiальну вiдповiдальнiсть) в порядку, визначеним трудовим
законодавством.

Шкода, заподiяна Ломбарлу дiями зазнаtIених осiб, мотсе бути стягнута з них в судовому
порядку (в порядку цивiльного судо.tинст,ва),

l0.4. Притягнення до алмirriс,гративноТ або кримiнальноТ вiдповiдаtьностi посадових осiб
Ломбарлу, до посадових обов'язкiв яких наJIежать безпосередtльо робота з к.lIiсн,гами,

укладаIrня 
,га виконанIlя логоtsорiв, здiйсulое,tься в порядку, визначеному вiztповiдно tIинним

адмiнiс,гративним або кримiнальним процесуальним законодавством уповноваженими на ,ге

органами та / або посадовими особами

11. ОПИС ЗАВДАНЬ, ЯКI ПIДЛЯГАIОТЬ ВИКОНАННIО КОЖНИМ
ПIДРОЗДIJIОМ ЛОМБАРДУ

1 1.1. Завланням адмirriс,грацii JIомбарду с здiйснеtлIrя розробки наIIрямкiв та найбiльшl
ефективних способiв надання фiнансових посJIуг, правильне вiлображення операliiй з надання

фiнансових послуг на пiдставi укJIадених договорiв з урdхуванням вимог LIинного

законодавства Украiни, аналiз правових аспектiв операцiй з надання фiнаtrсових послуг,
контроль за дотриманням норм чинного законолавства IIри укладеннi договорiв, здiйснення
захисту прав та iн,гересiв Ломбарлу правовими засобами.

11.2. Завданням реr,iона.lIыlоi Mepelti е надання якiсних фiнансових послуг клiснтам
Ломбарду, супровод)кення укладених договорiв про надання фiнансових послуг.

11,З. Завданttям вiддiлу по роботi з Iслiентами с супроводження укладених договорiв про
надання ф iнаtrсових послуг.


