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1. зАгАльнI положЕння.
1.1. Цi Правила про надання гарантiй та пор)лIительств ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВЦАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНШ (БIЗНЕС КАIIIТАЛD
(ДаЛi - Правила) регламентують порядок, )д4ови наданшI гарантiй та пор)цительств, та ix виконання
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВIДАЛЪНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНtЯ
(БIЗНЕС КАПIТАЛ>> (у подальшому кТовариство> таlабо <Компанiп>).
1,2,Правилами визнач€}ються пiдстави, умови та порядок укlrадаЕш{ договорiв з клiснтами, порядок ix
зберiгання, а також зберiгання iнших документiв, пов'язаних з наданням пор)л{ительств та гарантiй,
ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ДОКументiв та irгшоi iнформацii, пов'язаноi з наданrrям фiнансовю( посJцл, та
системУ захистУ iнформацii, порядок проведення вн5цliшнього контролю щодо дотриманюI
ЗаКОЕОДаВСТВа та внугрiшнiх регламенцдочих документiв при здiЙсненнi операцiЙ з наданIIJI
ПОР)ДИТельств та гарантiй, вiдповiда-шьнiсть посадових осiб, до посадових обов'язкiв яких належатъ
беЗПОСеРеДтrя робота з клiснтами, укладання та виконаннJI договорiв про надання пор)лIительств та
гараrrгiй. Примiрний договiр цро надання гарантii та договiр пор)лIительства затверджуються вiдповiдно
до щD( правил та в порядку визI-Iаченому установчими док)д4ентами Товариства.
Правила с обов'язковими для Bcix працiвникiв Товариства, якi вiдповiдно до посадових обов'язкiв

здiйснюють укладаншI договорiв гарантiй та поруштельств,
1.3.Здiйснення фiнансових посл)г, а саме гарантiй та пор)л{ительств регламентусться I_{ивiльним
кодексом Украihи, Господарським кодексом Украiни, Подажовим Кодексом УкраТни, Законом Украiни
<ПРО фiнансовi послlти та державне роryлювання ринку фiнансовlтх посл)л), iншими законодавчими та
нормативними актами.
1,4.Цi ПРавила дiють протягом невизначеного TepMiHy. .Щiю цих Правил може бути црипинено, змiнено
шJuIхом затверджентrя HoBoi редакцii (або прийняття нових Правил, якi замiнять дiючi).

2. визнАчЕння TEPMIHIB тА поIlятъ.
2.|. У цьоIчrу Положеннi термiни вживаються в такому значеннi:
2.L.|. Вiдповiдальний працiвник Товариства - працiвник, що перебувас з Товариством в трудових
вiдносинах та на якого безпосередньо згiдно наказу Щиректора Товариства покJIадаеться оформленrrя
,Щоговору пор)л{ительства та,Щоговору про надаffuI гарантii.
2,1.2. Клiент - юридиtIна особа, фiзична особа або фiзична особа - пiдприемець, що користуеться у
Товариства фiнансовою послугою.
2,1.З, ,Щиректор - виконавчий орган Товариства, яки здiйснюе загальн9 керiвництво
Товариством, за викIIюченIrIм питань, якi вiднесенi до компетенцii Загальних Зборiв 1"rасникiв.
2,1.4. Товариство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВЦАЛЬНIСТЮ
(ФIНАНСОВА КОМПАНLЯ (БIЗНЕС КАПIТАЛ>;
2.t,5. Фiнансовi посл)ги, якi Товариство може Еадавати у вiдповiдностi до цих Правил:
2.1.5.1. надання пор)чиýельств ;

2.|.5.2. надання гарантiй.
2.|.6, Поруrительство - це вид фiнансовоi посл)ли, яка поJuгас в укладенi мiж Товариством
(ПОРУlителем) та Клiентом (Боржником) договору фiнансового пор)чительства, за яким Товариство
ПОРУЧаеТЬСЯ перед Кредитором Клiснта за виконаншI ним свого обов'язку (далi -пор}л{ительство або
фiнансове поруIительство).
2.|.7. Основне зобов'язанлш - це зобов'язання, що виникло мiж Кредитором та Клiснтом та за
ВИконанIUI якого Товариство пор}щаеться i вiдповiдас перед Кредитором у повному чи частковому
обсязi.
2.1,8. Уповноваженим органом на прийняття рiшення про укладення .Щоговору пор)лrительства та
,Щоговору про наданшI гарантii е Загальнi Збори або ,Щиректор,
2.1.9. Гарантiя - це вид фiнансовоi посл)ди, вiдповiдно до якоi Товариство гарантуе перед
КРеДитором виконання Клiентом (Боржником, Приrrципалом) основного зобов'язання.

3. умови, порядок приЙняття рIшЕння тА уклАдЕнIrя договору
ПОРУЧИТЕЛЪСТВА

3.1. Надання посJýти фiнансового пор)цительства здiйснюсться rruuжом укладення ,Щоговору
ПОР)ЛrИтельства мiж Товариством та Клiентом, що yкладаеться тiлькIа в письмовiЙ. формi, яким
визначаються взаемнi зобов'язантrя та вiдповiдальнiсть Товариства i Клiснта.
З,2, Рiшення про укладення .Щоговору пор}тлtтельства приймаеться уповноважоним органом на
ПiДставi заяви Клiснта та аналiзу основного зобов'язаIlшI на виконання якого надасться пор)лIительство,
та фiнансового стану Клiента.
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3.з. СтроК прийтrяття рiшення про укладення ,ЩоговоРУ Пор)л{ительства залежить вiд складностi
основного зобов'язання, rUIe не може перевищувати 20 робочих днiв.3,4. Прийняття рiшення про укладення .щоговору пор)чительства мiж Товариством
вiдбрасться на пiдставi наступних документiв, якi подаються Клiентом:

Заява встановленоi форми, заповFIена у встановленому порядку;

згiдно з.Щержавним ресстром фiзичних осiб

копiЮ випискИ iз единогО державногО ресстрУ юридичниХ та фiзичниХ осiб-пiдприемцiв;
копiю звiту ло .ЩПI за останнiй кварт:}л;
копiю док)л\{ента, що пiдтверджус взяття фiзичноi особи - пiдrrриемця на облiк в органi

,Щержавноi Податковоi Слryжби,

ВипискУ з единогО державногО реестрУ юридичниХ осiб та фiзичниХ осiб-пiдприемцiв;
довiдку з единого державного реестру пiдприемств та органiзацiй УкраТни;
баланс, звiт про фiнансовi результати за ocTaHHi 2 роки (поквартально);
розшифроВка дебiторСькоi та кредиторсЬкоТ заборгОваностi основниХ засобiв на останню звiтну

довiдку про вiдсугнiсть заборгованостi перед бюджетом;
довiдку про рух коштiв на вiдlсритих банкiвських рахунках;
док)л\,fентИ (накаЗ таlабо tФотокол Загальних Зборiв), що пiдтверджують повноваженIUI керiвника

декларащiю про прибугок на останню звiтну даry;
iнформацiю цро предмет дiяльностi;
iншi докумонти на вимоry Товариства.

з.7. Оформлеrrrтя ffоговору поручительства, на пiдставi прийrтятого рiшення уповноваженого оргаЕу,
здiйонюе вiдповiдальний працiвник Товариства, який Iц)изначаеться наказом.Щиректора Товариства,
з.8. ВiдповiдаПьний працiвник Товариства пiсля отриманшI Bcix необхiд"", до*уrентiв:1) перевiряС правильнiСть оформЛення заявИ, а такоЖ необхiдrгих довiдок та iнших документiв,
пересвiдчуеться У тому, що за Клiентом немае заборгованостi по )rкlrадених ранiше до.о*орu*
ттору{ительства чи договорах про надання гарантiТ;
2) визначас платоспроможнiсть Клiента;
з) погоджуС з КлiснтоМ'сhосiб та порядок викоЕанIUI зобов'язань за основним договором, а також
iншi питанrтя, пов'язанi з .Щоговором пор)лительства;
4) оформлюе спiльпо з Клiентом.Щоговiр пор)щительства, в тому числi, в разi потреби здiйснюе дii
щодо забезПечеЕнЯ нотарiальНого посвiдчення,ЩоговОру пор)лrительства;
5) отримуе на Bcix примiрниках .ЩоговорУ пор)лмтельства пiдпис уповЕоваженого оргаIry та
печатку Товариства, цри IщoMy другий примiрник .Щоговору ПОр)лrительства запишае у себе * .ф"ч*
для наступного контролю за ходом виконаннjI Щоговору;6) передаепримiрrтик.Щоговорупор)лительстваКлiснry.
З.9.,Щоговiр пор)лмтельства повиЕен, вiдповiдати вимогам
клiснта та Товариства, а також мiстити насryпнi icToTHi умови:

нчLзву документа;
назву/нймеIцaваIIюI, ад)есу та реквiзити Товариства;
прiзвшце, iм'я, по батьковi фiзичноi особи, яка отримуе фiнансову посJцrц/ та ii ацресу;
найменрантrя, мiсцезнаходження юридичноТ особи;

та Клiснтом

дату;

чинного законодавства, домовленостi
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4,4, ,ЩоговiР порутlателЬства, що укJIадаеться вiд iMeHi Товариства, с платним. оплата фiнансовоiпосJIуп,I з надання фiнансового пор)цительства визначаеться виходячи з виду та розмiрiв основногозобов'язанНя, платосцРоможностi Клiента (Боржника), стабiльнОстi ринкУ фiнансових посл)г, cTpoKiBнастаншI виконання основного зобов'язанЕя та iнших умов, що мають зЕачення при визнач"rпi orro*r auнаданi посJIупл.
4,5, Пiд чаС дii Щоговору поручительства Товариство мае право вимагати вiд Клiента (Боржника) чиКредитора ЕадаЕIIJI звiту про хiд виконанlrя зобов'язання, про фi"чпr"о". становище боржника та змiну уйого майновiй сферi, що можуть свiдчити щ)о потенцi*ну неможливiсть боржника виконати свосзобов'язання.
4.6, У разi порушенIilI Клiентом
Товариство несе викJIючно субсидiарну
вимагати виконанIuI вiд поруrителя
(Боржника).

(Боржником) зобов'язанttя, забезпеченого поручительством,вiдповiдальнiсть, яка поляга€ у тому, Що Кредйтър мае право
лише пiсля зверноння з вiдповiдною вимогою до Клiснта

4.7. ТовариствО може укладатИ ЩоговорИ ПОр)лrительства тrжож i на )rмовах солiдарноТ
ВiДПОВiДаЛЬНОСТi. РiШеНrrЯ ПО УКЛадення Договору пор)дительства на умовах солiдарноiвiдповiдалЬцостi Клiента (БорЖника) моЖе приймаТ"сr, .*"*"о вiд суми, Загальними ЗборамиУчасникiв або Щиректором.
4,8, 

.ТовариствО у разi отриманшI вимоги цро викоЕанIUI основного зобов'язання або вiдшкоДранrrя
збrrrкiв пов'язан]т:( з невиконаншIм основного зобов'язання повинно негайно, €tле Ее пiзнiше нiж з
робочi днi, повiдомити цро це Клiента (Боржника), а в разi отриманнi позову - подати Клопотання про
ЗаЩлцешut Боржника до 1"racTi у справi.
4,9, ТовариствО зобов'язане викоЕати свое зобов'язання пiсля пiдтвердженЕя факту звернення доIt,Tlt9Hlt (Богжника) та факry не виконанIUI свого обов'язку Клiентом (Боржником).
4,10, Пiсля виконаЕюI Товариством зобов'язання, забезrra"""о"о ,,ор)щительством, Кредитор передае
документи, що пiдтвердЕý.ють обов'язок Клiента (Боржника). На пiдсiавi виконання зобов'язання r"р.дКредитором та передаЕих документiв, що .ro""""i буrи визначенi в ,Щоговорi пор)лительства, доТовариства переходять права Кредитора в основному зобов'язаннi, в тоф числl И ri, Й; забезпечували
його виконання.
4,1_1 , Клiент (Боржник) пiсля виконаЕIUI основного зобов'язаЕня повинен негайно, але не пiзнiше з-х
робочттх днiв, повiдомити про виконання свого обов'язку,
4.12. Товариство у разi викоЕаннjI зобовkзання, Що забезпечене Пор}лIительством, у зв'язку з ненаправленIfiм йому Боржником повiдомлення про виконання ним свого обов'язку, мае право стягнути зкредитора безпiдставно одержане або пред'явиrй."ороrrу вимоry до боржника,
4,13, Поруlдтельство за .Щоговоро, поlу*"тельства припинясться у насту,,них випадках:4,13,L, з црипиненrrям забезп.r."оЙ нею зобов'яrч,rо, а також у разi змiни зобовkзання без згодиТовариства, внаслiдок чого збiльшуеться обсяг його вiдповlдальностi,
4,13,2, якщо пiсля HacTaEIц строку виконанIUI зобов'язаптlя Кредитор вiдмовився прийняти на11ежневиконанIUI, запропонФване Клiентом (Боржником) або Товариством.
4 !13 у разi переведеШ{я борry на iншУ особу, якщо пору,итель не поручився за нового боржника.4.|з.4, пiсля закiнчення строку, встаЕовлоного в ДоговЬрi ,rор1..*r.о"Ътва. У разi, якщо такий строкн9 встановлено, пор)лительство припшUIетЬся, якщо Кредитор протягом шести мiсяцiв вiд дня настаншt
строку виконанIUI основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поруIителя. Якщо строк основногозобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлентrя вимоги, пор)цительство
припиIUIетЬся, якщО КредитоЛ не предkвИть позовУ до пор)цителя протягом одного року вiд дня
укJIаденш договору поручительства,

5. УМОВИ, ПОРЯДОК ПРИЙНJIТТЯ РIШЕННЯ ТА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО
нАдАння гАрАнтIi.

5,1, Наданrrя гарантii здiйснюеться шJUIхом укладенюI.Щоговору щ)о ЕаданшI гарантiТ мiж Товариствомта ЮrieHToM, що укладаеться тiльки в писiмовiй формi, яким визначаються взасмнi зобов'язання тавiдповiдальнiсть Товариства i Кдiента.
5,2, ПорядОк прийнятТя рiшеннЯ уповноваЖеним оргаНом прО укладенIш Щоговору цро наданrш гарантii
аналогiчниЙ порядку прийняття рiшенrтя про укладення.Щоговору пор)л{итеJIьства (Во.лlо З цих Правил).
5,3, .Щоговiр про надання гарантii .rо""""" вiдповiдати вимогаМ чиннOго законодавства, домовленостiклiента та Товариства, а також мiстrати наступнi icToTHi умови:

назву документа - <,Щоговiр про наданшI гарантii>;
найметýвання, адресу та р еквiзити Товариства;
прiзвище, iм'я, пО батьковi фiзичноi особи, яка отримуе фiнансовi послуги та rr адресу;
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7. ПОРЯДОК ОБЛIКУ УКЛАДЕНИХ ТА ВИКОНАНИХ ДОГОВОРIВ З НАДАННЯ
ПОР)rЧИТЕЛЪСТВ ТА ГАРАНТIЙ ТА ПОДАННЯ ЗВIТНОСТI ДО НАЦIОНАЛЪНОi KOMICII,
ЩО ЗДЙСНЮ€ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРI РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ.

7.1. Товариство мае облiкову та ресструючу систему договорiв з надання пор)цительств та гарантiй,
укпаденID( Товариством. Облiкова та ресструIоча система договорiв з надання пор)л{ительств та
гараrттiй, укладених Товариством, створюеться вiдповiдно до вимог, передбачених Розпорядженням
.Щержфiнпослуг <<Положенrrя цро державний реестр фiнансових установ)), вiд 28.08.2003 року М 41,
зареесц)ованим у MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 11.09,2003 року за М797/8118.
7.2. Реестрацiя договорiв з наданЕя пор)чительств та гарантiй здiйснюеться IIIJuIxoM веденнJI
Товариством журнаIrу облiку укладених i виконаних договорiв з надання пор)л{ительств та гарантiй
(далi - журнzrп облiку) та карток облiку укJIадених та виконаних договорiв (далi - картка облiку),
вiдомостi якIтх мiстять iнформацiю, необхiдну дJuI ведеЕ}Iя бlжгалтерського облiку вiдповiднlлх

фiнансово-господарських операцiй..
7.3. Журнал облiку ведеться в хронологiчному порядку та мiстить таку iнформачiю:
1) номер запису за порядком;
2) дату i номер укладеного договору у хронологiчному порядку;
3) найменраншI юридичноТ особи (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичноi особи) - клiента;
4) iдентифiкацiйний код за еДРПОУ юридичноТ особи (iдентифiкацiйний номер фiзичноi особи) -
клiснта;
5) розмiр фiнансового активу в грошовому виразi згiдно з ).мовами договору з наданшI
поруIительств та гарантiй та дату зарахуванIш (перерахування) фiнаЪсового iжтиву на поточний
рахунок Товариства;
6) даry закiнченюI строку дii договору (дату анулюванFuI або припинення дii логовору).
7.4. Картки облiку виконаннjI договорiв мiстять:
1) rroмep картки;
2) дату укладеннlI та строк дii договору;
З) найменування юридичноТ особи (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичноТ особи) - клiента;
4) iдентrафiкацiiтний код за еДРПОУ юридичноi особи (iдентифiкацiйний номер фiзичноТ особи) -

клiента;
5) вид фiнансового активу, який е предметом договору;
6) вiдомостi про отриманi (виданi) грошовi кошти та/або фiнансовi активи, а саме:

дату отриманrrя (видачi) грошових коштiв та/або фiнансових активiв;
суму грошових коштiв та/або розмiр фiнансових активiв згiдно з договором;
с)д!fу винагороди;
суму iнших нарахувань згiдно з умовами договору;
загапьну суму таlабо розмiр фiнансових активiв, одержаних на дату заповненIuI картки;
графiк отримаЕня грошових коштiв вiд клiента за )д,Iови, що договором про наданшI фiнансових

посJI)т передбачений обовkзок клiента здiйснювати переданЕu{ грошових коштiв Товариству за
графiком;
7) реквiзити документа(iв), який(i) пiдтверджуе(ють) виконання зобов'язань cTopiH за договором
посJцц/ з наданшI пор)лительств та гарантiй (дата та номер платiжного док)rмента, акт виконаних робiт
тощо).
7.5. У разi необхiдностi Товариство може доповнити журнал та картки облiку виконанIuI договорiв
додатковою iнформацiею, крiй визначеноТ у пуЕктах 7,3 та7.4 тмх Правил.
7.6. Журнал облiку та картки облiку укJIадених та виконаних договорiв в електронному виглядi
ведуться Товариством з обов'язковою можJIивiстrо роздрукуванlrя у буль-який час на вимоry державних
органiв в межах ix повноважень. Товариство зберiгае iнформацiю журна.тry та карток облiку виконання
договорiв в електронному вигjulдi таким чином, щоб забезпечити можливiсть вiдновленrrя втраченоi
iнформацii у разi виникненнlI буль-яких обставин непереборноТ сили.
7.7. Облiкова та рееструюча система Товариства забезпечуе форшrування iнформацiТ та складання
звiтностi Товариства.

8. ПОРЯДОК ЗБЕРIГАННЯ ДОГОВОРIВ ТА IНШИХ ДОКУМЕНТIВ, ПОВ,ЯЗАНИХ З
нАдднrшпм ФIнАнсових послуr.

8.1. ,Щоговори про наданшI пор)цитеJIьств та гаралrгiй зберiгаються окремо вiд iнших договорiв
Товариства протягом пkпа poKiB пiсля виконаннlI взаемних зобов'язань cTopiH договору або вiдмови вiд
договору за згодою cTopiH, KpiM випадкiв, передбачених законодавством. У разi наявностi додаткiв до



договорiв вони зберiгаються разом з вiдповiдними договорами. Про виконаЕнrI взаемних зобов'язань
cTopiH за договором скJIадаеться акт виконаних робiт, який пiдписусться BciMa сторонами договору.
8.2. Yci укладенi договори та iншi докумекги зберiгаються у метzrлевiй шафi. Опрацювання документiв,
передачу iх в apxiB та зберiгантrя архiвних документiв проводить вiдповiдальний працiвник.
8.3. ,Щокуrиенти, cTBopeHi за допомогою персонапьного комп'ютера, зберiгаються Еа загальЕих
пiдставах.
8.4. Вlцача договорiв (ixHix копiй) у тимчасове користування cTopoHHiM особам та установам
здiйснюсться з дозвоJry керiвництва Товариотва. На видану справу заводиться картка-замiнник справи
таlабо робиться запис у вiдповiдному журналi, у якiй зазначасться пiдроздiл Товариства, яким було

укJIадено договiр, номер договору, дата його укладення, а також кому видана справа, дата Ti повернення.
8.5, Вищц9нIш докуI!{ента iз справи постiйного зберiгання забороттяеться. У виняткових випадках
вигýцення договору допускаеться з дозволу .Щиректора з обов'язковим з€lJIишеннlIм у справi завiреноi
копii договору.
8.6. ,Щоговори про наданшI поруIительств та гарантiй груfi}rються у сцрави пiсля закiнчення
дiловодного року, Справи постiйного i тривалого cTpoKiB зберiгання пiдлягають такому оформленню:
пiдшиванrrя в обкладинку з твердого картону, нумерацiя аркушiв у справi; складання пiдсумкового
напису; скllаданшI (у p*i необхiдностi) внугрiпллього опису документiв; оформлення обкладинки
сцрави.
8,7. ,Щоговори тимIIасового зберiгання, сформованi у сцрави, не пiдшиваються, аркушi не нумеруються,

уточненЕя елементiв оформленrrя обкладинки не здiйснюсться.
В.8. ВизначеншI доч^{ентiв для знищеншI i складаrтня провадиться пiёля пiдготовки описiв справ
постiйного i тривалого зберiгання за цей же перiод; акти про видалення документiв для знищеннrI, що не

пiдлягають зберiгантпо, розглядаються керiвником одночасно з описами справ.

9. порядок достуIIу до докумЕнтIв тА Iншоi rноормАцIi, пов,язАноi з
НАДАННЯМ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ТА СИСТЕМУ ЗАХИСТУ IНФОРМАЦIi.

9.1. .Щоступ, використаншI док)л\.rентiв та iншоi iнформацii в паперовому виглядi та електронному
виглядi в Товариствi здiйснюсться вiдповiдно до Еаступного порядку:
9.2. OKpeMi документи Товариства використовуються в роботi лише тих структурних пiдроздiлiв
Товариства, якi уповноваженi здiйснювати користрання такими документами вiдповiдно до cBoix

функцiональнrоr (службових) обов'язкiв на пiдставi вiдповiдних статугних документiв Товариства та
вiдповiдно до cBoix стгужбових обов'язкiв;
9.3. До документiв з обмеженим доступом вiдносяться насц/пнi документи, якi не пiдллають
огryблiкралшю та гryблi.rrrому поширенню:

Протоколи засiдань ревiзiйноi KoMicii;
Рiшення посадовоТ особи цро надання фiнансовоi послrуги;

Звiтнiсть до овlганiв державноi влади за виIulтком'iнформацii, яка пiдлягае огryблiкуванню,
вiдповiдно до вимог чинного законодавства;

,Щоговори з клiснтами Товариства та ix особовi справи;
Кадровi документи;
Вхiдна та вихiдна кореспоIценцiя Товариства;

,Щокументи по фiнансовому монiторинry вiдповiдно до окремих внугрiшнiх положень i документiв
Товариства
9.4. ,Щокументи з обмеженипл'доступом, що зберiгаються в Товариствi, вLIдаються виконавцям для
тимЕIасового користування тiльки у примiщенIuI Товариства. ,Щокументи Товариства з обмеженим

доступом надаються у тимчасове кOристування тiльки таким cTopoHHiM особам, якi с повноважними
представниками компетентних органiв державноi влади з дотриманIuIм вимог законодавства. На видану
справу заводиться картка-замiнник справи, у якiй зЕвначасться номер сцрави, пiдроздiл Товариства,

яким було укJIадено договiр, номер договору, дата його укладення, а також кому видана справа, ДаТа ii
поверненюI.
9,5. Bci док}менти повиннi знаходиться в примiщеннi, а у випадках, передбачених закоЕодавством, - у
сейфi, що унеможливлюе ix виlсрадення, псування або знищення.
9.6. Що спужбовоТ iнформацii вiдноситься буль-яка iнформацiя про укладенi договори про надання

фiнансових послуг або iнформацiя, пов'язана iз розглядом документiв щодо надання фirинсових посJýл,

HalIBHa у Товариствi, що не е зага:rьнодоступною, i яка ставить осiб, що володiють такою iнформацiсю в

сI4пу свого службового становищq трудових обов'язкiв або договору, укладеного з ТоварисТвОМ, у
переваrкне становище в порiвняннi з iтппими особа:rли (далi - службова iнформацiя).

в



9.7. Особи, що володiють сrrужбовою iнформацiею, пов'язаною iз наданrrям фiнансовоi посrцти, не

мають права передавати Ti TpeTiM особам.
9.8, Порядок роботи зi сrryжбовою iнформацiею, яка вiдноситься до вiдомостей конфiденцiйного
характеру, регламентуеться на пiдставi розпоряджень Керiвника Товариства та здiйснюеться у
вiдповiдностi до Статуry Товариства та чинIlого зЕжонодавства УкраiЪи.
9.9. Спiвробiтники (посадовцi) Товариства не мають права використоврати в особистих цiлях i/або
передавати не уповноваженим на те особаrrл с.rryжбову iнформацiю,
9,10. Процедра захисту робочих мiсць спiвробiтникiв Товариства i мiсць зберiгання документiв, що
мiстять службову iнформацiю, вiд безперешкодного достуtry, спостереження й нетrравомiрного
використiшня, передбачае насцmнi заходи:

розмiщенlrя робочих мiсць спiвробiтникiв Товариства таким чином, щоб виключити
можпивiсть несанкцiонованого перегJIяду дочдлентiв i iнформацii, вiдбитоi на екранах MoHiTopiB;

використilння надiйrпах систем захисту сrryжбовоi iнформацii вiд неправомiрного
використання, що охоронrIють вiд втрати iнформацiТ, витоку службовоi iнформацii;

розмiщення документiв, що мiстять службову iнформацiю, у режимних примiщенЕях, доступ у
якi обмежений технiчними засобами;

використirння цроцодури здачi й приймання пiд охорону режимних примiщень по закiнченню

робочого дня, а також використаннrI для цього технiчнlтх засобiв контролю достyгry;
зберiгання документiв, що мiстять слryжбову iнформацiю, у сейфах, шафах (як правило,

металевих), файл-боксах або в спецizrльно обладнаних примiщеннях, що в_икJIючаютъ несанкцiонованиЙ

дост}ц до службовоТ iнформацiT i i"i'неправомiрне використання;

реryлярне проведеннJI перевiрок дотриманшI заходiв, що забезпечують конфiденцiйнiсть

дiловодства, у тому числi мiсць зберiганrrя документiв, що мiстять службову iнформацiю;

доставка докумеlrгiв, що мiстять слryжбову iнформацiю засобами, що мiнiмiзутоть
несанкцiонований доступ до неТ i Ti неправомiрне використання;

укJIадення договорiв щ)о нерозголошеншI конфiденцiйноi iнформацii.
9.11. ВiднесенIuI, порядок доступу та )л\,Iови гц)ипинення доступу до iнформацiТ з обмеженим достуТIом
здiйснюеться у вiдповiдностi iз рiшенням Керiвника Товариства у порядку, встановленому
законодавством.
9.12. Органи державноi влади та органи мiсцевого самоврядрання, ix посадовi особи, в межах Тх

повновiDкень, визначеЕих законодавством, на пiдставi письмового запиту, мають право на отриманШI

слryжбовоi iнформацii викпючно у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства Украiни.
9.13, Клiенry забезпечуеться цраво достугry до iпформацii щодо дiяльностi То9ариства, Уповноваженi
посадовi особи зобов'язанi на вимоry клiента надати настулЕу iнформацiю:

вiдомостi про фiнансовi показники дiяльностi Товариства та його стан, якi пiдлягають
обов'язковому оприлюдненню;

перелiк керiвнrжiв Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв;
перелiк посл)л, що надаються Товариству;

цiну/тарифи фiнансових посл)т;

та перелiк осiб, частки яккх у статутному капiталi Товариства перевищують п'ять вiдсоткiв;
iншу iнформацiю з пит:lнь надання фiнансових послуг та iнформацiю, право на отримання якоi

закрiплено в законах Украiни.,
9.14. Посадовi особи керiвних органiв та працiвники Товариства забезпечують конфiденцiЙнiсть
iнформацii, що надаетъся Клiетrгом i становить його комерцiйну тасмницю таlабо службову iнформачiю.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНIIЯ ВНУТРIШНЪОГО КОНТРОЛЮ ЩОДО ДОТРИМАННЯ
ЗДКОНОДДВСТВА ТА BHYTPIШHIX РЕГЛАМЕНТУЮЧИХ ДОКУМЕНТIВ ПРИ

здЙснЕннI опврАцIЙ з нАдАнIIя ФIнАнсових послуг.
10.1. Товариство запроваджуе, систеNц/ внугрiшнього конц)олю, щодо дотримання законодавства Та

внугрiшнiх регламентуючих докуI\,rентiв при здiйсненнi даного виду фiнансових посJýТ.
10.2. Прелметом конц)олю е упlrавлiнське рiшення, порядок його ухвапенIUI та виконанIUI

структурними пiдроздiла:r,rи Товариства з точки зору правильностi, доцфьностi та ефектиВНОСТi.

10.З, Ефективнiсть системи внугрiшнього контроJIю виражасться в:

процеснiй iнтеграцii (впровадження в процес);

оцiнцi ризикiв на реryлярнiй ocHoBi;

розробцi та проведеннi заходiв, з подапьшою оцiнкою ix ефективностi.
9



10.4. PiBHi контролю в частинi наданшI посJDт з наданЕя ПОр)л{ительств та гарантiй:
10,4,1, Перший piBeHb - самоконтроль/поточний контроль, Ъкий проводиться пiд час над1ння послуг з
надання пор}дительств та гарантiй i включае контроль за дотриманням внутрiшнiх докlментiв щодоздiйснення пов'язаних з цим операцiй, KopeKTHocTi внесення даних до документiв, порфу прийняття
рiшонь про здiйснентц вiдповiдних дiй; контроль за своечасЕим i достовiрним вiдображенЙмЪперацiЛ
убухгалтерськомУ облiк та звiтностi, контроЙ за збер9женням майна Товариства.
10,4,2, Дргий piBeHb - под.пьшИй контроЛь, який цроводиться пiсля наданшI посJýги з надання
ПОР)лIительств та гарантiй i полягае у перевiрцi обгрунтованостi та правильностi здiйснення вiдповiднихдiЙ а такоЖ вiдповiдноСтi докуtиеНтiв вЪтанОйниМ формам та вимогам щодо ix оформлення,
ВiДПОВiДНОСТi ВИКОНУВаНИХ ПРацiвниками обовkзкiв Тх посадовим iнструкцiям, вияво."Ъi tц)ичин
порушонь i недолiкiв та визначеннi заходiв_щодо ix усунення, кориryваннi планових i прогнЪзних
показникiв, перевiрцi повноти та достовiрностi даких сrч*"*о"оi звiтноЪтi, сформованоТ Товариством.
10,4,3, Третiй piBerrb - iнстиryчiйний контроль - цроведення плаЕових перЬвiрок у.rо""й*."r,пiдроздiлом Товариства дIя незалежноТ оцiнки ефективностi роботи, *.rро"uд*Ъ"оТ системи управлiнняТа КОНТРОJIЮ РИЗИКiВ, а ТаКОЖ ЯКОСТi ОРганiзацii процесiв та здiйсненrrя операrцiй }часниками процесiв й
укпадонrш договорiв. Iнституцiйний контроль здiйснюсться шляхом аналiзу щоквартальних звiтiв
гrрацiвникiв та щ)оведення перевiрок, якi проводяться не рiдше двох разiв на piK.
10,5, В разi порушеш{я працiвникамr-l Товариства 

- 
цих Правил, до нього в установленомузаконодавством порядку може бути застосоваЕо заходи впливу, передбаченi Колективним договором та

чинним зiжонодавством Укр аТни.
10,6. Товариство здiйснюе внутрiшнiй контроль за укладанIIJ{М договорiв з наданшI 11Ор)лIительств та
гаралтiй у порядкУ передбаченому рiвrrями конц)олю в частинi 

"uдч""" 
rослуг з надаЕня пор}пIит9льств

та гарантiй. Посадовi особи товариства, якi безпосередньо здiйснюють роботу з клiснтами, 5йчдur*,uВИКОНаННЯ ДОГОВОРiВ З НаДаНШ{ ПОР}Л{ИТеЛьств та гарантiй, несуть 
"iд.rо"iдuо"нiсть 

згiдно чинного
законодавства та посадових обовkзкiв.

11. ВЦПОВIДАЛЪНIСТЪ ПОСАДОВИХ ОСIБ ДО ПОСАДОВИХ ОБОВ,ЯЗКШО ЯКИХ
НАЛЕЖИТЪ БЕЗПОСЕРЕДIЯ РОБОТА З КIII€НТАМИ, УКЛДДДННЯ ТД ВИКОНДННЯ

договорIв.
11,1, Посадовi особи Товариства до посадових обовkзкiв яких нzUIежить безпосередня робота зКлiентами' укладаншI та виконаНrrя .ЩоговОрiв прО наданЕЯ гарантiй та .ЩоговоРiВ- порlr.lительств,
зобов'язшri:

виконратИ своi посадОвi обов'язкИ на пiдставi посадових iнструкцiй, цих Правил та внугрiшнiх
регламеIrт}точих документiв Товариства;

керуватись у своiй роботi чинним законодавством Украiни;
надаватИ органап-{ коЕтролЮ Товариства доку]\4енти, необхiднi для контролю вiдповiдностi

здйснення ними cBo'k посадових обов'язкiв;
IIадаватИ iнформацiЮ про виконанIUI ними посадових обов'язкiв органам контроJIю Товариства;
не завдаваТи шкодИ iнTepecaM Товариства, не поруш)вати прав та iHTepeciB клiснтiв Товариства;
нести встаIIовлеЕу законом майнову вiдповiдальнiсть.

11.2. Посадовi особи, до посадових обов'язкiв якlтх
укладання та виконанIUI .Щоговорiв поручительств
вiдповiдальнiстъ за вчинюваЕi ними дii в порядку та в
Утсраi'ни, та стацдом Товариства.

напежить безпосередня робота з клiентами,
та Щоговорiв про наданIuI гарантiТ несуть
межах, передбачених чинним законодавством
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- за правопорушення, здiйсненi у процесi свосi дiяльностi, -у межах зазначених чинниN{
адмiнiстративним, кримiнальним та цивiльним законодавством УкраТни,

за Haнeceнi матерiальнi збитки - у межах, зазначених чинним трудовим та цивiлыrим
законодавством УкраТни.

12. ОПИС ЗАВДАНЬ, ЯКI ПIДЛЯГАЮТЬ ВИКОНАННК) КОЖНИМ ПIДРОЗДIЛОМ
ФIIIАНСОВОI УСТАНОВИ

t2.1. Кожен пiдроздiл фiнансовоi устаIIови створюеться вiдповiдно до вимог, передбачених
Розпоряджетпrям .Щержфiнпосщт <<Положення про державний росстр фiнансових установ>>, вiд
28,08.2003 року Nэ 41, зареестрованим у MiHicTepcTBi юстицii Украiни 1 1.09.200З за Ns 797181 18.

12.2. Вимоги визначенi Правилами поширюютъся на cTpyкTypHi пiдроздiли Товариства.
1 2,3. OcHoBHi завдання вiдокремленого пiдроздiлу:
|2.З.|, Укладання та виконання договорiв.
|2,3,2, Веденrrя журналiв облiку укJIадених та виконаних договорiв.
t2.3,3. Ведення карток облiку укладених та виконаних договорiв.
t2.З.4. Припинення договорiв.

13. вимоги до IдЕнтиФIкщIi клrснтд, монIторинг ФIнАнсових опЕрщIЙ
13.1, Товариству пiд час здiйсненrrя фiнансових посJгуг з надzrння гарантiй та пор)цительств, у
вiдповiдностi до норм Законiв УкраiЪи <Про фiнансовi посл5ти та державне реryлюванIuI ринкiв
фiнаrтсових посл)л), <<Про запобiгання та протидiю легалiзацiТ (вiдмиванню) доходiв, одержаних
злочинним шJIяхом, фiнансуванню тероризму та фiнансранню розповсюдженIuI зброi масового
знищеннrD) (далi - Закон) та iнших норм чинного законодавства УкраIни, забороняеться:
- вступати в договiрнi вiдносини з анонiмними особами;
- встуfiап.I в договiрнi вiдносlтли з клiентами - юрIциЕшими чи фiзичними особами у разi, якщо виникае
супшiв стосовно того, що особа висц/пае не вiд власного iMeHi.
13,2. Товариство повинно здiйснити iдентифiкацiю та верифiкацiю клiента до/або пiд час встановленнlI

дiлових вiдносин, вчиненюI празочинiв до проведенrrя фiнансовоi операцii.
13,3. Товариство пiд час iдентифiкацii та верифiкачii Клiентiв резидентiв встановлюе:
13,3.1. для фiзичноi особи - прiзвище, iм'я та по батьковi, дату народження, номер (та за наявностi -

серiю) паспорта громадянина Украiни (або iншого документо, що посвiдчуе особу та вiдповiдно до
законодавства УкраТни може бути використаним на територii Украiни для укладеншI правочинiв), даry
видачi та орган, що його вI4дав, реестрацiйний номер облiковоI картки платника податкiв Украihи (або

iдентифiкацiйний номер згiдно з ,Щержавним реестром фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших
обов'язкових платежiв) або номер (та за наявностi - серiю) паспорта громадянина УкраТни, в якому

цроставлено вiдмiтку про вiдмову вiд прийтrяття реестрацiйного номера облiковоi картки платника
податкiв УкраiЪи чI4. номер паспорта iз записом про вiдмову вiд прийшIття ресстрацiйного номера
облiковоi картки Iшатника податкiв Украiни в елекц)онному безконтактному HociT;

|З.З.2. для фiзичноТ особи - пiдприемця - прiзвище, iм'я та по батьковi, дату народження, номер (та за
наявностi - серiю) паспорта Iромадлйна УкраiЪи (або iншого документа, що посвiдчуе особу та
вiдповiдно до зiжонодавства Украiни може бути використаним на територii Украiни для укладення
правочинiв), дату видачi та орган, що його видав, ресстрацiйний номер облiковоi картки платника
податкiв (або iдентифiкацiйний номер згiдно з,Щержавним ресстром фiзичних осiб - платникiв податкiв
та iнших обов'язкових платёЖiв) або номер (та за наявностi - серiю) паспорта громадянина Украiни, в

якому проставлено вiдмiтку про вiдмову вiд прийнятгя ресстрацiйного номера облiковоi картки
Iшатника податкiв УrсраТни чи номера паспорта iз записом про вiдмову вiд прийняття ресстрацiйного
номера облiковоi картки платника податкiв Украiни в електронному безконтактному Hocii; дату та номер
запису в единому державному peecTpi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприемцiв цро проведешuI

державноi реестрацii; реквiзити банку, в якому вiдкрито рахунок, i номер поточного рахунка (за

HMBHocTi);
13.3.3 для юридlтчноi особи - повне найменування, мiсцезнаходження; дату та номер запису в единому
державному peccTpi юрIцичнLD( осiб та фiзичних осiб - пiдприетлпliв про цроведеншI державноi
реестрацii, вiдомостi про виконавчий орган; iдентифiкацiйнi данi осiб, якi мають право розпоряджатися
рахунками таlабо майном, данi, що дають змоry встановити кiнЩевих бенефiцiарних власникiв
(контролерiв); iдентифiкацiйний код згiдно з единим державним ресстром пiдприсмств та органiзацiй
Украi'ни; реквiзим банку, в якому вiдкрито рахунок, i номер поточного рахунка.
13,4 Товариство пiд час iдентифiкацii та верифiкацiТ Клiентiв нерезидентiв встановлюс:
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13.4.1. для фiзичноi особи - прiзвище, iм'я та (за наявностi) по батьковi, дату народження, номер (та за
наявностi - серiю) паспорта (або iншого документа, що посвiдчуе особу та вiдповiдно до законодавства
Украiни може буги використаний на територii Украiни для укладення правочинiв), дату видачi та орган,

що його видав, громадянство;
lЗ,4.2. дJuI юридичноi особи - повне найменрання, мiсцезнаходження; реквiзити банку, в якому
вiдкрито рахунок, номер банкiвського рахунка; з'ясовують вiдомостi про органи управлiння;
iдентифiкацiйнi данi осiб, якi мають право розпоряджатися рахунками та/або майном, данi, що дають
змоry встановити кiнцевих бенефiцiарних власникiв (контролерiв), Товариству надасться також копiя
легалiзованого вит.яrу з торгового, банкiвського чи судового ресстру або нотарiально засвiдчене

ресстрацiйне посвiдченю{ )дIовноваженого органу iноземноi держави про ресстрацiю вiдповiдноi
юридичноi особи;
13.5 У разi якщо клiснт (особа) дiе як представник iншоТ особи чи вiд iMeHi або в iHTepecax iншоi особи,
Товариство зобов'язане згiдно з вимогами законiв, що регулюють процедуру iдентифiкацii,
iдентифiryъжита верифiкувати також особу, вiд iMeHi або за дор)ченням якоi проводиться фiнансова
операцiя, а також встановити вигодоодержувача.
13.6 У разi якщо особа дiс як представник клiснта, Товариство повинне перевiрити на пiдставi офiцiйних

документiв наявнiсть у цiеI особи вiдповiдних повноважень, а також здiйснити iдентифiкацiю та
верифiкацiю такоТ особи.
1 3.7 Товариство зобов'язане:
вiдмовитися вiд встановленIuI (пiдтримання) дiлових вiдносин (у тотrу числi шляхом розiрвання дiлових
вiдносин) або проведентrя фiнаноовоi операцii у разi, коли здiйснення iдентифiкацii таlабо верифiкацii
клiента (у ToTury числi встановленнrI даних, що дають змоry встановити кiнцевих бенефiцiарних власникiв
(контролерiв), е неможливим або якщо у Товариства виникае cyMHiB стосовно того, що особа висц/па€
вiд власного iMeHi;
вiдмовити клiснry в обслуговуваннi (у тому числi шляхом розiрвання дiлових вiдносин) у разi
встановлення факry подання ним пiд час здiйснення iдентифiкацii таlабо верифiкацiТ клiснта
(поглибленоi перевiрки клiснта) недостовiрноi iнформацiТ або поданюI iнформацii з метою введенIu{ в

оману суб'скта первинного фiнансового монiторинry.
13.8 Товариство мас право вiдмовитися:
вiд проведення фiнансовоi операцiТ у разi, якщо фiнансова операцiя мiстить ознаки такоi, що згiдно з

Законом пiдлягас фiнансовому монiторингу;
вiд встановлення (пiдтримання) дiлових вiдносин (у тому числi шляхом розiрвантш дiлових вiдносин)
або проведення фiнансовоi операцii у разi ненадання клiентом необхiдних для вивчення клiснтiв

документiв чи вiдомостей або встановлентlя клiенry неприйнятно високого ризику за результатами
оцiнки чи переоцiнки ризику.
У випадках, передбачених цим пунктом, Товариство протягом одного робочого дня, але не пiзнiше
наст}пного робочого дня з дшI вiдмови, повiдомити спецiально уповноваженому органу про осiб, якi
мають або мали намlр встановити дiловi вiдносини таlабо провести фiнансовi операцii,
13.9 Товариство в порядку, встановленому у вiдповiдностi до Правил внутрiшнього фiнансового
монiторингу Товариства зобов'язаний угочнювати iнформацiю про клiента у випадках, визначених
законодавством.
Товариство мас право вiдмовитися вiд проведеншI фiнансових операцiй (обслуговуванrrя) у разi, коли
клiент на запит Товариства щодо уIочнення iнформацii про клiснта не подав вiдповiдну iнформацiю
(офiцiйнi документи таlабо нбuIежним чином засвiдченi Тх копii),
13.10. Центифiкацiя не е обов'язковою при здiйснення кожноi операцii, якщо Клiент бlъ ранiше
iдентифiкований вiдповiдно до законодавства, яке регулюс вiдносини у сферi запобiгантrя легалiзацii
(вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом.
13,11. Товариство вiдповiдно до вимог чинного законодавства Украiни, розробляе та впроваджус
правила проведення фiнансового монiторингу та програм його здiйснення, призначас працiвника,
вiдповiдального за проведення фiнансового монiторингу.
13.12. Порядок tIроведення фiнансового монiторинry встановлено та здiйснюсться у вiдповiдностi до
Правил внlцliшнього фiнансового монiторингу Товариства.
13.13. Вiдповiдальним за здiйснення фiнансового монiторингу на Товариствi с особа, яка призначена
наказом директора Товариства на яку покJIадено обов'язки i здiйсненнп-фiнансового монiторинry.
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