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ТОВДРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНШ
(БIЗНЕС КАПIТАЛ>> (надалi Товариство або Фактор), у своiй дйльностi при здiйсненнi факторингу за

рахунок власних коштiв або залучених коштiв дотримуеться цих Правил, що реryлюють поряДок наДаНня

фiнансових посJýrг.
Правила мiстять: загальнi положення; уп{ови та порядок прийнятгя рiшення та укладаншI догоВору

факторинry з клiентами; монiторинг факторингових операцiй; порядок зберiгання договорiв факторингу, та

iнших документiв, пов'язаЕих з наданIuтм фiнансових посдуг; порядок доступу до документiв та iншоi
iнформацii, пов'язаноТ з наданIшм послуг з факторингу, та систему захисту iнформацii; поряДок провеДення

вrгугрiшнъого контролю щодо дотриманнJ{ законодавства та внутрiшнiх регламентуючих документiв при наДаННi

послуг з факторинry; вiдповiдальнiсть посадових осiб, до посадових обов'язкiв яких наJIежать безпосередня

робота з клiентаI4и, ).кпадання та виконанIuI договорiв факторинry; порядок формранrrя резерву на можливi
втрати по факторинговим операцiям.

Правила розробленi вЦповiдлло до вимог Щивilьного кодексу Украiни, Закону Украiни <Про фiнансовi
послуги та державне реryлюванIuI ринкiв фiнансових послуг) та irrших нормативно-правових aKTiB, якими

регламентовано порядок надання цього виду фiнансових послуг.

1.зАгАльнI положЕнIIя
1,1. Вимоги визначеннi Правилами поширюються, на Товариство у разi

фiлii та ii cTpyKTlpHi пiдроздiли Товариства.
1.2. Вiдповiдальнiсть за оргаrriзацiю дiяльностi Товариства зi здiйсненням

,Щирекгор, вiдповiдно до тIинного законодавства Украiни.
l.З. У цих Правилах термiни вживаються в такому значеннi:
1,З.1, Боржник - суб'ект господарювання, який мае борговi грошовi зобов'язання вiдносно Клiента,

вiдповiдно до цивiльно-правовоi Jдоди.
1.3.2. Клiсrrт _ юридична або фiзична особа, яка с суб'сктом пiдприемницькоi дiяльностi, яка вiДст}Шае

або зобов'язуеться вiдступити Факторовi право |рошовоТ вимоги до третьоi особи (Боржника), забезпечене У
виглядi застави майна та корпоративних прав, або вiдступае з метою забезпечення виконання свого Зобов'яЗаННЯ

перед Фактором.
1,З.З. Фаrсгор - Товариство, яке вiдповiдно до.Щоговору факторингу передае або зобов'язуеться передатИ

грошовi кошти в розпорядженrrя шlугоi стороЕи (Клiента) за плату, а Клiснт вiдсryпае або зобов'язУ€Ться

вiдстулити Факторовi свое пр€lво грошовоТ вимоги до третьоi особи (Боржника) та yci права на застаВлене маЙНо,

яке е забезпеченням виконання зобов'язань Боржника згiдно угоди мiж Клiентом та Боржнlп<ом.

1.З.4. Фiцансовi послуги факторинry - це сущтrнiсть таких операцiй з фiнансовими активами (KpiM

цiнних паперiв та похiдних цiнних папорiв):

фiнансування клiентiв - суб'сктiв господарювання, якi уклЕши договiр, з якого випливас право грошовоi
вимоги;

набуття вiдступленого права грошовоi вимоги, у тому числi права вимоги, яке виникненнlI в

майбугньому, до Боржникiв - суб'ектiв господарювання за договором, на якому базусться таке вiдстУплення;
оц)имання плати за користув€tншI црошовими коштами, наданими у розпорядження Клiента, у тому числi

IIIJuIxoM дисконт}ъанЕя ср{и борry, розподiлу вiдсоткiв, винагороди, якщо iнший спосiб оплати не передбачено

договором, на якому базуеться вiдстуллення.
1.З.5. .Щоговiр r}акгоринry - договiр, що }кладаеться мiж Клiентом та Фактором, та передбачае

фiнансуванlrя пiд вiдступлене право грошовоi вимоги, вiдповiдно до якоi одна сторона (Фактор) передае абО

зобов'язуеться передати грошовi кошти в розпорядження другоi сторони (Клiента) за плату, а Клiснт вiдстУпае

або зобов'язуеться вiдсryгrити Факторовi овое право грошовоi вимоги до третьоi особи (Боржника).
1.З.6. Уповноваженим органом на прийняття рiшення про укладення ,Щоговору факгорингу е

Загальнi Збори Учасникiв, у випадках передбачених Статром, ,Щиректор у межах повноважснь наданих СтатУгом
Товариства та рiшеншши Загаrьних Зборiв Учасникiв про делегранrrя йому повнов€Diкень, iншi посаДовi оСОбi,

якщо таке повноваження надано iл,t rЦиректором чи Заrальними Зборами Учасникiв у встановленому поряДкУ.

1.3.7. Прелмет .Щоговору факгоринry (Грошова вимога) - право грошовоi вимоги, строк платежу за

якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбупrьому (майбутня вимога) на rtiДСТаВi

цивЬно-правового договору мiж Клiентом та Боржrrиком.
1.3.8. Вцповiдальций працiвншк Фактора - працiвник, що перебувае з Товариством В ТруДових

вiдносинах та на якого безпосередньо згiдно Еаказу.Щиректора Товариства покJIадаеться оформлення ,ЩогоВОРУ

факторинry.
1,3.9. .Щiйснiсть грошово[ вимоги - полягае у тому, що Клiент мае право вiдступити право грошовоТ

вимоги i в момент вiдступлення права грошовоi вимоги Клiенту не були вiдомi обставини внаслiДок якИХ

Боржник мас право не викоFryвати вимоry.
1.3.10, Органом, уповнов:rrкешим ухваJIювати рiшення про укладення ,Щоговору фаtсгоринry

(Уповноваженшй орган) е ,Щиректор Товариства з ypaxyBaHIuIM Його повноважень, визначених СтатУтом
Товариства.

iх iснуванlrя, в тому числi на

факторингових операцiй несе
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2. УМОВИ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ТА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ФАКТОРИНГУ З
клI€нтАми

2.1. Порядок надання Товариством посл)г з факторингу регламентуIоться ,Щоговором факториtrу, що
укладасться тiльки в письмовiй формi та якиI\d визначаються взаемнi зобов'язання та вiдповiдальнiсть cTopiH, що
не можуть змiнюватися в односторонньому порядку без згоди обох cTopiH.

2.2. Рiшення про укJIадення,Щоговору факторинry приймаеться уповноваженим органом на пiдставi
Заяви, поданоi Клiентопл та аналiзу предмету.Щоговору факторинry.

2.3. Строк прийняття рiшення про укладення,Щоговору факторинry не може перевищрати 20 робочих
дпiв, але у випадку складностi предмету ,Щоговору факторинry та в зчlJIежностi вiд суми ,Щоговору факторипгу,
строк прийкяття рiшенrrя може бупа збiльшений за рiшенням Щиректора Товариства.

2.4. Рiшення про укJIадення !оговору факторинry приймаеться на пiдставi наступних док}ментiв:
- Заяви Клiснта встановлецоi форми та заповненоТ у встановленому порядку;
-,Щокумент, що пiдтверджуе право вимоги, до Боржника.
2.5. Клiеrтги - юридичнi особи, суб'екти пiдприемницькоi дiяrьностi також для розгляду заявки подають

насryпнi документи:
- установчi документи;
- Виписку з единого державного реестру юридwIних осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв;
- документи (наказ та/аба протокол Загальних Зборiв), що пiдтверджlпоть повноваження керiвника та

головного бухгалтера;
- iнформаuiю про предмет дiяльностi;
- iпшi документи на вимоry Фактора,
2.6. Клiенти - фiзичнi особи, суб'екти пiдприемницькоi дiяпьностi також для розгдяду заявки подаютъ

наступнi документи:
- копiя паспорту;
- копй довiдки про присвосння iдентифiкацiйного номера;
- копй виписки з едrдrого державного реестру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприсмцiв;
- копiя документу, що пiдтверджуе взяття фiзичноi особи-пiдпри€мця на облiк в державнiй податковiй

слулбi;
- копiя документq що пiдтверджуе реестрацiю фiзичноi оооби-пiдприемця на облiк в органi,Щержавноi

податковоi сгужби;
- iншi докуt.tенти на вимоry Фактора.
2,7. Оформлення .Щоговору факторинry, на пiдставi прийнятого рiшення уповноваженого оргаЕу,

здiйснюе вiдповЦаrьний працiвник Товариства, який призначаеться наказом .Щиректора Товариства або
безпосередньо .Щиректором Товариства.

2.8. Щоговiр факториrгу, якщо iнше не передбачецо законом, повинен мiстити:
1) назвудокумента;
2) назву, адресу та реквiзити Товариства;
3) прiзвlшlде, iм'я i по батьковi фiзичноi особи - суб'екта пiдприсмницькоi дiяльностi, яка отримуе

фiнансовi посдупr Ta'ii адресу;
4) найменування, мiсцезнаходженнJI юридичноi особи;
5) найменрання фiнансовоi операцii;
6) розмiр фiнансового активу, зff}начений у грошовому виразi, строки його внесеншI та }мови

взаеморозрахункiв;
7) строк дii договору факторингу;
8) порядок змiни i припиненIfi дii договору факторинry;
9) права та обов'язки cTopiH, вiдповЦальнiстъ cTopiH за невиконанrrя або ненаJIежне виконаншI умов

договору факторингу;
10) пiдтвердження, що iнформацiя, зазначена в частинi другiй cTaTTi 12 Закону УкраiЪи <Про фiнансовi

поспуги та державне реryлюванЕя ринкiв фiнансових послуг) надана Клiенry;
11) пiдтвердження, що Клiснт нi}лежним чином ознайомлений iз Правилами наданrul послуг з

факторинry.
12) iншi уп{ови за згодою cTopiH;
l3) пiдписи cTopiH.
2.9. ,Щоговiр Факторинry с дiйсним незалежно вiд наявностi домовл9ностi мiж Клiентом та Боржником

про забороку вiдсryпати право Iрошовоi вимоги або його обмеженrrя.
2,10, Клiент вiдповiдае за дiйснiсть грошовоi вимоги, гцlаво якоi вiдступаеться i яка пред'явлена до

викоЕанIц Фактором, KpiM випадкiв, що передбаченi в ,Щоговорi факторивry таlабо якщо iнше не встановлено

договором Факторингу.
2.11. Фактор несе ризик невиконаншI або неналежного виконання Боржником грошовоi вимоги

саruостiйно, якщо ilmle не встановлено,Щоговором факториlгу.
2.t2. Фактор дJuI наданшI фiнансовоi послуги факторинry за',Щоговором факторинry може

використовувати як власнi кошти так i залl"rеннi.
2.13. Фактор може укJIадати насцпlнi види ,Щоговорiв факторинry, заJIежно вiд виду )л\,1ов цього

,Щоговору, вiдповiдно до чинного законодавства Украiни:



2,1З.l. ((Факторинг без регресlо>;
2,1З.2. <<Факторинг з регресом));
2.1З.3. <<Факторинг за яким оплата боргу здiйсню€ться Клiенту>;
2.1З.4. <<Факторинг як вид фiнансування пiд забезпечення у виглядi права грошовоi вимогИ>>;

2,|3,5, надання додаткових (супутнiх) посл)г за,Щоговором факториrтгу.
2,14,вид,щоговору факторинry не вiдображаеться у назвi,щоговору факторинry та використовуеться

зttлежно вiд домовпеностi мiж Клiснтом та Фактором.
2.15. За,Щоговором факторинry без регресу Фактор зобов'язуеться фiнансувати Клiента шляхом купiвлi у

нього права грошовоi вимоги. У такому випадку Фактор набувае права на yci суми, якi BiH одержить вiд
Боржнlлса на викоIIЕIнIUI вимоги, а також несе ризик одержаншI менших сум вiд ср{и сплаченоi Фактором

Клiенry, KpiM випадКу якщО недоотримаНня суМ було викликано недiйснiстю вимоги Клiснта до Боржника у
часп,lнi недоодержаних ср{.

2.16. За,Щоговором факторингу з рецресом Фактор зобов'язуеться фiнансувати Клiента шляхом купiвлi у
нього црава грошовоi вимоги, що супроводжуеться ПОр)лrитеJIьством Клiснта за виконання Боржником свого

обов'язку. У разi укJIадакUI такогО виду.ЩоговОру факториНгу до нього як пЩодаток Jфl додаеться ,Щоговiр поруки

(поручlтгельства).
2.17. За.щоговором факторинry, який передбачае вид факторинry за яким сплата борry здiйсню€ться

клiенry Фактор зобов'язустъся фiнансувати Клiента, що посднуеться з ,щоговором koMicii, за яким Клiент

зобов'язуеться вчинlIти вiд свого iMeHi дii, направленi на одержання коштiв за продш{ою вимогою, та

перsраховувати tx Фактору.- 
2.18. За ,щоговором факторrшry, який передбачае вiдступлення права rрошовоi вимоги як забезпечення

викоFIанIU{ зобовоязанНя Клiснта перед ФакТором, ФакТор зобов'яЗуетьсЯ сплатити обумовлену у .Щоговорi

факторинry суму дебiторськоi заборговапостi та прийняти викOнанIUI Боржника. У разi перевищеншт отриманоi

суr. Ъiд Боржrмка Фактор зобов'язаний надати Клiентовi звiт i передати суму, що перевищуе суму борry

Клiснта, який забезПечениЙ вiдступленНям права грошовоi вимоги, якщо iнme не встановлено ,Щоговором

факторинry. Якщо сума, одержана Фактором ви Боржника, вIбIвилася меншою вiд суми боргу Клiента перед

Фuоороr, лсrlй забезпечений вiдступленням права вимоги, Клiент зобов'язаний сплатити Факторовi з€lлишок

борry.
2.19. Також Фактор може ).кJIасти .Щоговiр факторинry з Клiентом на частину суми грошовоТ вимоги. У

такому випадку Фактор к}.пуе частину вимоги, яку негайно сплачус Клiенту, а Клiент вiдступае Фактору грошову

вимогУ у повному обсязi. Пiсля стягнення з Боржника на свою користь суму боргу, перевищеннrI супtи купленоi

частини грошовоi вимом переводить на користь Клiента, з вирахуванням BapTocTi послуг Фактора.

2.20. Додатковi (супугнi) послуги можугь надаватися за ,щоговором факторингу та або за договорами

дорученшI чи KoMicii, якi е додатками до укладеного ,Щоговору KoMiciT. До додаткових (сlтrугнiх) послуг

належать:
- веденшI облiкУ (головноi бухгалтерськоТ книги) щодо дебiторськоi заборгованостi;
- пред'явлення до сплати црошових вимог;
- ведеЕшI переговорiв в iHTepecax Клiентiв;
- вист.lвленшI претензiй;
- пред'явлення позовiв;
- представництво в судi;
- пред'явпення виконавчих листiв;
- iншi види, не9абороненi законодавством УIсpаiни.
2.21, ,Щоговiр факторитrгу е оIIлатним. Фактор може отримувати плату за користуваЕня грошовими

коштами, наданиМ у розпорядЖентrя КлiенТа, у томУ числi шляхОм дисконт}ъання суми борry, розподiлу
вiдсоткiв, винагороди та iншим способом визначеним у.Щоговорi факторингу, на якому базуеться вiдсцпrлення за

домовленiстю cTopiH.
2.22. Боржник зобов'язаний здiйснити платiж Факторовi за )д4ови, що BiH одержав вiд Клiента або

Фактора письмове повiдомленНя про вiдстlтlленнJl црава грошовоi вимоги Факторовi i в цьому повiдомленнi

визначена |рошова вимога, якап"iдлягае виконанню, а також н€lзваний Фактор, якому мае бути здiйснений платiж.

У разi несплати Боржником гроiоовоi суми у термiни, передбаченi угодою мiж Клiеrrгом й Боржником, Фактор

мае право на зверненшI стягЕення на предмет застави.
2.23.У випадку, коли вiдсутнс повiдомлення про вiдступлення црава грошовоi вимогИ Фактору, БоржниК

мае правО вимагатИ вiд Фактора наданнЯ йому В розумниЙ строк доказiв того, що вiдстlплення права грошовоi

вимоМ Факторовi справдi мало мiсце. Якщо ФактОр не виконас цього обов'язку. Боржник мас право здiйснити

платiж клiентовi на виконапIuI свого обов'язку перед ним.
2.24. Якщо ,Щоговором факгоринry допускаеться наступне вiдсryплення права грошовоi вимоги, воно

здiЙснюеться вiдповiдно до чинного зtlконодавства Украiни.
2.25. Операцii Факторинry в кожному окремому випадку здiЙснюсться вiдповiдно до чиннOго

законодztвства Украiни.
2.26. Строк передачi qрошовlD( коштiв в розпорядження Клiента визначаеться вiдповiдно до умов

,Щоговору факторинry.

4



3, ПОРЯДОК ОБЛIКУ УКЛАДЕНИХТА ВИКОНАНИХ ДОГОВОРIВ ФАКТОРИНГУ ТД ПОДДННЯзвIтностI до нАцIонАлъноi KoMIcfi, що здrйсfiiое дЕрждвнЕ рЕгулювдння ринкIв
ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ

3.1. Товариство мае облiкову та реестрyrочу систему договорiв факториtгу, уIшадених Товариством.облiкова та рееструюча система до.о"ф"_.6u*rор"".у, й;й""" Товариством, створюеться вiдповiдно довимог, передбаченИх РозпорядЖенняМ .ЩержфiнпоСоу. uПооо*Ь"", ,rрО державний реестр фiнаноових установ)),ВiД 28,08,2003 РОКУ NЭ.41, ЗаРееСrРо"u"r, у Йi"i.r"p"r"i юстицiiукраiъи 11.09.200з року за Ns 79718118.З,2, Реестрацй договоРiв факториНry ,дiй"r.еr"ся шJUIхОм веденIUI ТовариствоМ журЕалу облiкуукладених i виконаних договорiв факторингу (далi - журнал облiку) та карток оО"й укJIадених та виконаних
ДОГОВОРiВ (ДаЛi - КаРТКа ОбЛiКУ), ВiДОМБСТi ЯКrа< мiстяЁ iнформацiю, неоЬхiдну оо" ""о"""" бухгалтерськогооблiку вiдtовiдних фiнансово-господарських операцiй:

а) номер запису за порядком;
б) дату i номер укладеного договору у хронологiчному порядку;
в) найменуванЕ,I юридиl{нот особи (прiзвище, iм'я, по Ъатьковi фiзичноi особи) - клiента;г) iдентифiКацiйниЙ КоД за е.ЩРПОУ Ъсоби (iдентифiкuцiиниИ Еомер фiзичноТ особи) - клiента;г) розмiр фiнансового tlктиву в грошовому виразi згiдно з умовами договору послуг факторингу та датузарахування (перерахування) фiнансового активу на поточний рахунок Товариства;
д) дату закiнченнrl сц)оку дii договорУ (даrу апулюванirя або припинення дii договору),3.З. Каржи облiкУ облiку виконанIш договорiв мiстять:
а) номер картки;
б) даry укладеншI та строк дiТ договору;
в) найменуванч юридичноТ особи (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичноТ особи) - клiента;

___:л___л. 
Г) iДеНМфiКаЦiЙНИЙ КОД За СДРПОУ .р"д"*"ЬТ особи (lдентифiкацiйниЙ 

"оr"р фiзичноi особи) _KJIIeHTa;

г) вид фiнансового активу, який е прсдметом Договору;
л) вiдомостi цро отримаНi (виданi) грошовi кошти ,Ы"Ьо фiнансовi активи, а саме:
- дату отримання (видачi) грошових коштiв таlабо фiнансових активiв;
- сумУ грошових коштiв та./або розмiр фiнансових активiв згiдно . до.о"ороr;- cylvry ВИНаГОРОДИ;
- суму iнших нарахрань згiдно з умовами договору;
- зЕгt}льцу суму таlабо розмiр фiнансових акп.rвiв,-одержаних на дату заповненЕlI картки;
- графiк отриманшI |рошових коштiв вiд клiента au уrо"", що договором про надання фiнансових послугПеРеДбаЧеНИЙ ОбОВ'ЯЗОК КЛiеНТа ЗДiйСНювати переданшI |рошових коштiв товариству за графiком;е) реквЪити документа(iв), який(i) пi!т"ерджуе(ють) виконання зобов'язань cTopiH за договором проЕадання послуги факторингу (дата та номер платiжного дЬ*уr""rq Ежт виконаних робiт тощо).з,4, У разi необхiДностi ТоваРиство може доповнитИ журн.П та карткИ облiку виконаних договорiвдодатковою iнформацiею, KpiM визначеноi у пункт ах 3.2 та З .3 цих Прu"rо.
3,5, Журнал та картки облiку 

"и*о"uн"я договорiв в електронному виглядi ведуться Товариством зобов'язковою можливiстю роздрукування у будь-який час на 
""rоrу державних органiв в межах ix повноважень.Товариство зберiгае iнформацiю жУрнаIý/-та карток облiку виконання договорiв в електронному виглядi такимчином' щоб забезпечити можJIивiсть вiдновлення втраченоi iнформацii у разi виникненнlI будь-яких обставиннепереборноi си.тпа.

з,6, облiкова та рееструюча система Товариства забезпечуе формрання iнформацii та скJIаданшIзвiтпостi Товариства. f.

4. ПОРЯДОК ЗБЕРIГАННЯ ДОГОВОРIВ ФАКТОРИНГУ
*,л__ __ _1_1 

ДОГОВОРИ фаКТОРИНry ЗбеРiГаЮТЬСЯ окремо вiд iнших договорiв товариства протягом п,яти poKiBпlсля виконання взаемних зобов'язатгь cTopiH догOвору або вiдмови вiд догЙору ,u ,.одЪ. cTopiH, KpiM випадкiв,передбачених законодавством. У разi наяъностi дод^аткiв до договорiв вони зберiгаються рrlзом з вiдповiднимидоговорами, Про виконаннlI взаемнИх зобов'язаНь cTopiH за договором скJIадаеться акт виконаних робiт, якийпiдписуеться BciMa сторонами договору.
4.2, Yci укладенi договори та iншi дочд{енти зберiгаються у металевiй шафi, Опрацювання докумонтiв,передачУ ii в apxiB та зберiгання архiвних докlълентiв .rро"од"r" вiдповiдальниtt працiвник.
4,3, .Щокупlеrгги, cTBopeHi за допомогою персонаJIьного комп'ютера, зберiгаються на загЕrдьних пiдставах.4,4, Видача договорiв (ixHix копiй) r_тимчасове користувЕIнIUI cTopoHHiM особам та установамздiйсrпоеться з дозвоJý/.керiвництва Товариства. На видану 

""рьу заводиться каржа-замiнник справи таlабо
робитьсЯ зЕlпис У вiдповiдноМу жlрналi, у якiЙ .ur"uru.r".1.rЦjо.!П Товариства, ,*пl Оуоо укладено договiр,Еомер договору, дата його укладення, а також кому видана справа, дата ii.ro"ep"e""".

4,5, Вил1"lеншI док)л\4ента iз .rrрu""_.rосriйного зЬ.рi.u""" заборотrяеться. У виняткових випадкахвилучешu договору допускаетъся з дозволу,Щиректора з обов'язковим з.шишенням у справi завiреноi копiiдоговору.
4,6, {оговори факторинry групуються у справи пiсля закiнчення дiловодно'го року, Справи цостiйного iтривЕlлого cTpoKiB зберiгання пiдлягають TilKoMy обор*о."r.: пiдшивання 

" оО*й'оу з твердого картоцу,нумерацiя аркуrпiв у справi; скJIаданшI пiдсумкового напису; скJIадання (у разi необхiдностi) внугрiшнього описудокрлентiв; оформлення обкладинки справи.



.ЩОГОВОРИ п{МчасоВого зберiгання, сформованi у справи, не пiдшиваються, аркушi не нуп,tеруються,
угочнеЕня елементiв оформлення обкладинки не здiйснюеться.

4,7. ВизначенНя док)дdентiв дlя знищенIш i складанrrя провадиться пiсля пiдготовки описЬ справ
ПОСТiЙНого i тривалого зберiгання за цей же перiод; tжти про видалення документiв дJIя знищенIuI, що Ее
пiдлягають зберiганню, розгпядаютъся керiвником одночасно з описами справ.

5. ПОРЯДОК ДОСТУIrУ До ДокумЕнтIв тА Iншоi шФормАцIi, пов,язАноi з нАдднням
ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГЦ ТА СИСТЕМИ ЗАХИСТУ IНФОРМАЦIi

5.1. .ЩостУп та використаншI дочдdентiв та iншоi iнформацii в паперовому виглядi та електронному
виглядi в Товариствi здiйснюеться вi,щlовiдно до наступного порядку:

5.1.1. OKpeMi докупrенти Товариства використовуються в роботi лише тих структурних пiдроздiлiв
Товариства, якi уповноваженi здiйснювати користування такими документами вiдповiдно до cBoti
фУНКЦiОНаЛЬНИХ (слУжбових) обов'язкiв на пiдставi вiдповiдних статутних документiв Товариства та вiдповiдно
до cBok службових обов'язкiв;

5.1.2. ,ЦО Докрлентiв з обмеженим доступом вiдносяться насryпнi док)л\,Iенти, якi не пiдлягаrоть
огryблiкуванню та публiчному поширенню:

. ПротокоJIи засiдань ревiзiйноi KoMicii;
о Рiшення посадовоi особи про наданнrI фiнансовоi посJIуги;
о Звiтtriсть до органiв державноi влади за винятком iнформацii, яка пiдлягае опублiкуванню,

вiдповiдно до вимог чинного законодавства;
о Щоговори з клiснтами Товариства та iх особовi справи;
. кадровiдокументи;
. Вхина та вихiдна кореспонденцiя Товариства;
о Щокументи по фiнансовому монiторинry.
5.1.3. .ЩокУменТи з обмеженим доступом, що зберiгаються в Товариствi, видаються виконавцям дJuI

ТИМ!IаСОВОГО корисТУВання тiльки у примiщення Товариства, .Щокумснти Товариства з обмеженим досц/пом
надаються у тимчасове корисчваннrI тirьки таким cTopoHHiM особам, якi е повноважними цредставниками
КОМПеТеНТних органiв державноi влади з дотримашUIм вимог законодавства. На видану справу заводиться картка-
ЗаМiННИк сцраВи, У якiЙ зазначаеться номер сцрави, пiдроздiл Товариства, яким було укладено договiр, номер
договору, дата його укладеншI, а також кому видана сцрава, дата fi поверненшI.

5.1.4, Bci док)rменти повиннi знаходиться в приlrлiщеннi, а у випадках, передбачених законодавством, - у
сейфi, що уt{еможливлюе iх вищраденЕя, псування або знищення,

5.2. ЩО сщжбовоi iнформацii вiдноситься будь-яка iнформацiя про укладенi договори факторинry або
iНфОРМаЦiя, поВ'язана iз розглядом докрлентiв щодо наданлrя факторингу, наявна у Товариствi, що не с
загаJънодосТупною, i яка ставиТь осiб, що володiють такою iнформацiсю в силу свого службового становища,
ТРУДОВШ( обов'язкiв або договору, укJIаденого з Товариством, у переважЕе становище в порiвняннi з iншими
особами (лалi - службова iнформацiя).

5.З. Особи, що володiють службовою iнформацiею, пов'язаною iз наданшIм факторинry, н9 мЕtють права
Irередавати iI TpeTiM особам,

5.4. Порядок робош,t зi службовою iнформацiею, яка вiдноситъся до вiдомостей конфiденцiйного
ХаРаКТеРУ, РеГЛаМеНТУСТься на пiдставi розпоряджень Керiвника Товариства та здiЙснюсться у вiдповiдностi до
Стаryry Товариства та нинного законодЕIвства УкраТни,

5.5. СПiВРобiтники (посадовцi) Товариства не м€шоть прttва використовувати в особистrтх цiлях i/або
пфедавати не }повноваженим на те особам службову iнформацiю.

5.6. ПРоцедура захисту робочих мiсць спiвробiтникiв Товариства i мiсць зберiгання документiв, що
МiсТять слУжбову iнформацiю, вiд безперешкодного дост}.пу, спостереження й неправомiрного використання,
передбачае наступнi заходи:

. роЗМiщення робочих мiсць спiвробiтникiв Товариства таким чином, щоб виключити можливiсть
НеСаНкцiонованого перегJIяду документiв i iнформацii, вiдбитоi на екранах MoHiTopiB;

. ВИКОРИСТаНЕя надiЙнrх систем зЕlхисту службовоi iнформацii вiд неправомiрного використання,
що охорошIють вiд втрати iнформацii, витоку сл5окбовоТ iнформацii;

. роЗМiщення докlментiв, що мiстять службову iнформацiю, у режимних примiщеннях, доступ у
якi обмежелrий технi.пrими засобами;

. використаншI процедури здачi й приймання пiд oxopolry режимних примiщень по закiнченню
робочого дня, а також використання для цього технiчних засобiв контролю доступу;

. зберiгання документiв, що мiстять службову iнформацiю, у сейфах, шафах (як правило,
МеТаЛеВИх), фаЙл-боксах або в спецiально обладнаних примiщоннях, що викJIючають несанкцiонований доступ
до службовоi iнформацiТ i ii неправомiрне використЕlнIuI;

. реryлярне проведеннlI перевiрок дотримання заходiво що забезпечують конфiленцiйнiсть
дiловодства, у тому числi мiсць зберiгаЕIuI документiв, що мiстять службову iнформацiю _. ДОСТаВКа докУментiв, що мiстять слryжбову iнформацiю засобами, що мiнiмiз}тоть
несанкцiонований доступ до неi i ii неправомiрне використаннrI;

. укладеннядоговорiвпронерозголошентrяконфiденцiйноiiнформацii.



5.7, Вiднесеrтня, порядок доступу та )д,Iови припинення доступу до iнформацii з обмеженим досцlтrом
здiЙсrшоеться У вiдповiдностi iз рiшенням Керiвника Товариства у порядку, встановленому законодавством,

5.8. Оргаrп.r державноi влади та органи мiоцевого самоврядування, ix посадовi особи, в межах ix
ПОВНОВаЖеНЬ, ВI]Вначених законодllвством, на пiдставi письмового запиту, мають право на отримання службовоI
iнформацii викJtrочно у вiдповiдностi до вимог ЕIинного законодавства Украiни.

5.9. trfuieHry забезпечуеться право доступу до iнформацiI щодо дiяпьностi Товариства, Уповноваженi
посадовi особи зобов'язанi на вимоry клiента надати наступну iнформацiю:

. вiдомостi про фiнансовi покt}зники дiяrьностi Товариства та 'fi стан, якi пiдлягають
обов'язковому оприJtrодненню;

. перелiк керiвникiв Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв;

. перелiк послуг, що надаються Товариству;
о цiну/тарифи фiнансових послуг;
о kirbkicTb акцiй фiнансовот установи, якi знаходяться у власностi членiв Ti виконавчого оргаЕу, та

перелiк осiб, частки яких у стац/тному капiталi Товариства перевищують п'ять вiдсоткiв;
. iншу iнформацiю з питань надання фiнансових послуг та iнформацiю, право на отримання якоI

закрiгtлено в законах Украiни.
5.10. Посадовi особи керiвних органiв та працiвники Товариства забезпечуIOть конфiденцiйнiсть

iнформацii, що надасться Клiентом i становrтгь його комерцiйну таемницю таlабо службову iнформацiю.
5.11.Уповноважена особа Товариства зобов'язана надати iнформацiю Клiснту згiдцо з вимогами

cTaTTi 12 Закону Украihи <Про фiнансовi послуги та державне реryлювання pmrrKiB фiнансових
uослуг), Закоrту УкраiЪи <Про iнформацiю> та iнших законодавчих aKTiB, щодо надання iнформацii Клiенry
таlабо розкриття iнформацii державним органам,

5.12. УповновtDкена особа Товариства зобов'язана ознйомити Клiента з Правилами про порядок
надаЕЕя послуг з факторинry н€}лежним чином.

б. порядок провЕдЕння внутрIшнього контролю зА нАдАнням послуг з
ФАКТОРИНГУ

6.1. Товариство запроваджуе систему внугрiшнього контроJIю, щодо дотримання законодавства та
вкlлгрiшнiх регламентуючих докр{ентiв при здiйсненнi даного виду фiнансових посJIуг.

6.2. Предметом контролю е управлiнське рiшення, порядок його ухвалення та виконання структурними
пiдроздiлаrr.rи Товариства з тотIки зору правильностi, доцiльностi та ефективностi,

6.З, Ефектlавнiсть системи внутрiшнього контролю виражаеться в:
6.3.1. процеснiй iнтеграцii (впровадженшI в процес);
6,З.2. оцiнцi ризикiв на реryлярнiй ocHoBi;
6.3.3. розробцi та проведеннi заходiв, з подаJIьшою оцiнкою iх ефективностi.
6.4, PiBHi контролю в частинi надання послуг з факторингу:
6.4.1, Перший piBeHb - самоконтроль/поточний контроль, який проводитъся пiд час надання посJýт з

факторинry i включае контродь за дотриманням внугрiшнiх документiв щодо здiйснення пов'язаних з цим
операцiЙ, KopeKTHocTi внесення даних до документiв, порядку прийняття рiшень про здiйснення вiдшовЦних дiй;
KoHTpoJIЬ за своечасним i достовiрним вiдображеншIм операцiЙ у бухгалтерському обпiк та звiтностi, контроль за
збереженням майна Товариства.

6,4.2. Щруrттй piBeHb - подальший конц)оль, який проводиться пiсля надання посJýти з факторингу i
lloJuгae у перевiрчi обЦрунтованостi та правиJIьностi здiйснення вiдповiдних дiй а також вiдповiдностi
документiв встановленЙм формам та вимогам щодо iх оформлення, вiдповiдностi виконраних працiвниками
обовkзкiв iх посадовим iнструкцiям, виявленнi причин порушень i недолiкiв та визначеннi заходiв щодо ix
ycyIIeHIUI, кориграннi планових i прогнозних показникiв, перевiрцi повноти та достовiрностi даних стап,lстичноi
звiтностi, сформованоi Товариством.

6.4.3. Третiй piBeHb - iнстиryцiйний контроJIь - цроведення планових перевiрок уповноваженим
пiдlоздiлом Товариства дJuI нез€rлежноi оцiнки ефективностi роботи, впровадженоТ системи управлiння та
контролю риз1.Iкiв, а також якостi органiзацii процесiв та здiйснення операцiй )п{асниками процесiв й укладення
договорiв, Iнсп,rтудiйниЙ контр'оль здiЙснюеться шJuгхом аналiзу щоквартальних звiтiв працiвникiв та цроведення
перевiрок, якi проводяться не рцше двох разiв на piK.

6.5. В разi порушеншI працiвниками Товариства цих Правил, до нього в установлецому законодавством
поряд(у може буги застосовано заходи впливу, передбаченi Колективним договором та чинним законодавством
УI<pаrни.

6.6. Товариство здiйснюс внутрiшнiй контроль за укладанням договорiв факторинry у порядку
передбаченому рiвнями контролю в частинi Еадання посл}т з факторинry. Посадовi особи товариства, якi
безпосоредньо здiйснюють робоry з клiентами, укладання та виконання договорiв факторинry, несутъ
вiдповiдальнiсть згЦно чинного законодавства та посадових обов'язкiв.

7. ВЦПОВIДАЛЬНIСТЬ ПОСАДОВИХ ОСIБ, ДО ПОСАДОВИХ ОБОВ,ЯЗКIВ ЯКИХ НАЛЕЖИТЬ
БЕЗПОСЕРЕДНЯ РОБОТА З КЛIеНТАМИ, ).КЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРIВ

ФАКТОРИНГУ
7.1. Посадовi особи Товариства, до посадових обов'язкiв якIтх наJIежить безпосередrrя робота з

К.пiентами, укладання та виконЕ}нIuI,Щоговорiв факторингу зобов' язанi :



- виконувати cBoi посадовi обов'язки на пiдставi посадових
регламентуючих докуI\4ентiв Товариства;

- керуватись у своiЙ роботi законодавством УкраiЪи;

iнструкцiй, цих Правил та внутрiшнiх

- надавати оргаЕам контролю Товариства доку1\4енти, необхiднi для контролю вiдповiдностi здiйснення
ними cBoix посадових обов'язкiв;

- Еадавати iнформаuiю про виконання ними посадових обов'язкiв органам контролю Товариства;
- не завдаваТи шкоди iнTepecaM Товариства, не порушувати прав та iHTepeciB Клiснтiв Товариства;
- нести встановлену законом майнову вiдповiдальнiсть.
7.2. ПосадоВi особи, до посадовИх обов'язкiв яких наJlе}кить безпосередня робота з Клiснтами, укладаннята виконанIUI ,ЩоговорiВ факторингУ несутЪ вiдповiдальнiсть за вчинюванi ними дii в порядку та в мея(ах,

передбачених чинним законодавством УкраiЪи, та стат}том Товариства.
7,3, CTytiHb вiдповiдальностi посадових осiб, до посадових обов'язкiв яких належить безпосередня

робота з Клiентами, укладання та виконання .щоговорiв факторингу, визнача€ться вiдповiдно до положень
чинного законодавства Украiни.

8. ПОРЯДОК ФОРМУВАНIIЯ РЕЗЕРВУIIА МОЖПИВI ВТРАТИ ПО
ФАКТОРИНГОВИМ ОПЕРАЦLflМ

8.1, З метоЮ недопущенНя збиткiВ вiд неповерНення боргУ через неплатоспроможнiсть Боржника оцiнка
ризикiв здiйснюетъся Товариством самостiйно за кожним !оговъром фuпrор""ry.

8.2. При визначецнi величини заборгованостi для po.pu*y"*y резерву, сlма зобов'язалъ Боржника за
кожною факторlтtговою операцiею зменшуеться на BapTicTb прйй"яrо"о,uо"irrьч"rrпя (застави майна i майнових
прав).

8.З. Податковий облiк формування резерву реryJтюеться згiдно чинного законодавства УкраТни.

9. ВИМОГИ ДО ЦЕНТИФIКАЦIi ТА ВЕРИФIКАЦIi КЛ€НТА, МОНIТОРИНГ ФIНДНСОВИХ
опврАцIи

9.1. ТовариСтву пiД час здiйснеШrя фiнансовИх rrослуГ з наданшI факторинry, у вiдповiднОСТi до ц9рца
Законiв УкраiЪи <Про фiнансовi послуr,и та державне регулювання ринкiв бiнансЬви* послуг), <<Про запобiгання
та протидiю легапiзацii (вiдмиватшю) доходiв, одержаних злочинним шJuIхом, фiнансуванню тероризму та
фiнансрапню розповсюдженrrя зброi масового знищеншI)) (далi - Закон) та iнших ,орцa .1"r"ого законодавства
УкраiЪи, забороняеться:

- вступати в договiрнi вiдносини з анонiмкими особами;
- вступати в договiрнi вiдпосини з клiентами - юридичними чи фiзичними особами у разi, якщо виникас

cyMHiB стосовно того, що особа висцrпае не вiд власного iЙенi.
9,2. Товариство повинно здiйснити iдентифiкацiю та верифiкацiю клiента до/або пiд час встановлення

дiлових вiдносин, вЕIинення гцrавочинiв до цроведешuI фiнансовоf операцii.
9.З. ТОВаРИСТВО ПiД ЧаС iдентифiкацii та верифiкацii Клiсггiв резидентiв встановJIюе:
9,3,1. длЯ фiзичноi особи - прiзвище, iм'я та по батьковi, дату народженшI, ном9р (та за наявностi - серiю)

IIаСПОРТа ЦРОМаДЯНИНа УКРаi'НИ (абО irШrого докуl\{ента, що посвiдчуе особу та вiдповiдно до .uuоrодu"Ъruu
УкраiнИ може бутИ використанИм ца територii УкраiЪи для укладення пр.}вочинiв), дату видачi та оргаЕ, що його
видав, реестрацiйний номер облiковоi картки платника подажiв Украrни (або iдентибiкацiйний номер згiдно з
,Щержавним реестроМ фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв) або ноЙер (та за
HMBHocTi - серiю) паспорта громадянина Украiни' в якомУ проставлено вiдмiткУ про вiдмову вiд йtЬття
реестрацiйного номера блiковоi картки ппатника податкiв УкраТни чи номер цаспорта iз записом про BilMoBy вiд
прийttяття ресстрацiйного номера облiковоi картки платника податкiв vкратни 

" "ъ"*rро"rому 
безконтактному

Hocii;
9.3.2. мя фiзичноi особи - пiдприемця - прiзвище, iм'я та по батьковi, дату народження, номер (та за

наявностi - серiю) паспорта цромадянина Украiни (або iншого документа, що посвiдч5lе особу та'"iдповiдно до
законодавства Украiни може бути використаним на територii Украiни для укладен", npu"o"""iB), даry виlачi та
орган, що його видав, реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв (або iдентифiкацiйний номер
згiдпо З,ЩержавниМ реестроМ фiзичниХ осiб - платНикiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв) або номер (та
за наявностi - серiю) паспорта |ромадянш{а УкраiЪи, в якому простtlвлено вiдмiтку про вiдмову вiд приИнЪЙ
реестрачiйнОго номера облiковоi карткИ платника податкiв VкраiЪи чи номера паспорта iз записом про вiдмову
1ц щlийняття ресстрацiйного номера облiковоi картки платника податкiв Украiъи в електронному
безкоrrтактному Hocii; дату та номер запису в Сдиному l"p*u""ory peecTpi .р"д""""* осiб та фiзичних осiб -
пiдприемцiв про проведеннrI держЕlвцоi реестрацii; реквiзити банку, 

" "*оrу 
вiдi<рито рахунок, i номер поточцого

раху{ка (за наявностi);
9.3.З для юридичноi особи - повне найменування, мiсцезнаходженIUI; дату та номер заr1ису в единому

державЕому peecTpi юрIцичних осiб та фiзичних осiб - пiдприемцiв про проведення державноi реестрацii,вiдомостi про виконавчий орган; iдентифiкацiйнi данi осiб, якi мають право розпоряджатися рахунками таlабо
майном, данi, що дtlють змогу встановити кiнцевих бенефiцiарнlD( власни*iu 1*brrpooepiB); iдентифiкацiйний код
згiдпо з единим державним ре€стром пiдприемств ,u ор.й.uцiй УкраiЪи; р"ftui."r" банку, в дкому вiдкрито
рахуЕок, i номер поточного pax)rнKa.

9.4 ТОВаРИСТВО ПiД ЧаС iдентифiкацii та верифiкацii Клiснтiв нерезидентiв встановпююе:
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9.4.1. для фiзичноi особи - прiзвище, iм'я та (за наявностi) по батьковi, даry народr(ення, номер (та за

наявностi - серiю) паспорта (або iшrrого докрIента, що посвiдчуе особу та вiдповiдно до законодавства Укратни

може буш використаний на територii Украiни дJuI укладення правочинiв), даry видачi та орган, що Його ВИДuIВ,

IромадяIIство;
9,4,2. мяюридичноi особи _ повне найменування, мiсцезнаходження; реквiзити банкУ, В якоМУ вiдкриТо

pEIxyHoK' номер банкiВськогО рахуIжа; зОясовlдотЬ вiдомостi про органИ управлiння; iдентифiкаЦiйнi данi осiб, якi

мають право розпоряджатися рахунками таlабо майном, датri, що дають змоry встановити кiнцевих бенефЩiарних

власникiв (контролерiв). Товариству надаеться також копiя легалiзованого витяry з торгового, банкiвського чи

0удового реестру або нотарiально засвiдчене реестрацiйне посвiдчення }tтIовноваженого органу iноземноi

держави про реестрацiю вiдповЦноi юридичноi особи;
9.5 У разi якщо шrieHT (особа) дiс як цредставник iншоi особи чи вiд iMeHi або в iHTepecax iншоI особи,

Товариство зобов'язане згiдно з вимогами законiв, що реryлюють процsдуру цеrгифiкацii, iдентифiкувати та

верифiкуваш також особу, вiд iMeHi або за дорученням якоi проводиться фiнансова операцiя, а також встановити

вIтодоодержувача"/
9.6 У разi якщо особа дiе як представник клiента, Товариство повинне перевiрити на пiдставi офiЦiЙШtХ

докуtлентiв наявнiсть У цiсТ особи вiдповiдних повноважень, а також здiйснити iдентифiкацiю та верифiкацiю

TaKoi особи.
9.7 Товариство зобов'язане :

вiдпловитися вiд встановлепня (пiдтриманtrя) дiлових вiдносин (у тому числi шляхом розiрвання ДiловИх
вiдносш) або проведення фiнансовоi операцii у разi, коlпа здiйснення iдентифiкацii таlабо верифiкацii клiснта (у

тому числi BcTaHoBпeHIuI даних, що дають змогу встЕtновити кiнцевих бенефiuiарних власникiв (контролерiв), с

неможJIивим або якщо у Товариства виникае cyMHiB стосовно того, що особа виступас вiд власного iMeHi;

вiдмовити клiенry в обслуговlваннi (у тому числi шJIяхом розiрвання дiлових вiдносин) у разi
встановлення факry подання ним пiд час здiЙснення iдентифiкацii таlабо верифiкацii клiента (поглибленоi

перевiркИ клiента) недостовiрНоi iнформаЦii абО поданнЯ iнформацii з метоЮ введення в оману суб'екта
первинного фiнансового монiториrтrу.

9,8 Товариство мае право вiдмовитися:
вiд проведення фiнансовоi операцii у разi, якщо фiнансова операцiя мiстить ознаки такоi, що згiдно з

Законом пiдлягае фiнансовому монiторингу;
вЦ встановлення (пiдтримання) дiлових вiдносин (у тому числi шJUIхом розiрвання дiлових вiдносин) або

цроведеЕIlЯ фiнансовоi операцii у разi нснаданшI клiснтом нgобхiдних для вивчення клiентiв документiв чи

вiдомостей або встановлення клiснту неприйrrятно високого ризику за результатами оцiцки чи переоцiнки

ризш(у,
у влшадках, передбачених шrм пунктом, Товариство протягом одного робочого дня, але не пiзнiше

настулIIого робочого дUI з дUI вiдмови, повiдомитrа спецiально уповноваженому органу про осiб, якi мають або

мапи Halr,tip встановити дiловi вiдносинитаlабо провести фiнансовi операцii.
9.9. Товариство в порядку, встановленому у вiдповiдностi до Правил внlлгрiшнього фiнансового

монiторингу Товариства зобов'язаний ро.*rювати iнформацiю про клiента У Випадках, ВиЗНаЧеНИХ

законодltвством.
ТовариствО мае цраво вiдмовитися вiд проведення фiншlсових операцiй (обслуговування) у разi, коли

клiент на запит ТоваРиства щодО уточненнЯ iнформацii про клiента не подаВ вiдповiднУ iнформацiю (офiцiйнi

докр{енти таlабо належним чином засвiдченi ix копii).
9.10. Iдентифiкачй не е обов'язковою при

iдентифiкований вiдповiдно до законодавства, яке
(вiдмиванrтю) доходiв, одоржаних злочинним шJuIхом.

9.11, Товариство виповiдно до вимог чинного законодавства Укратни, розробляе та впроваджус правила

цровgденшI фiнансового монiторинry та процрам його здiйснення, призначас працiвника, вiдповiдЕulьного за

цроведеннJI фiнансового монiторингу.
9.12, Порялок проведеннrI фiнансового монiторинry встановлено та здiйснюсться у вiдповiдностi до

IIравил вЕутрiшнього фiнансовогq монiторинry Товариства.
9,13. Вiдповiдальним за здiйснення фiнансового монiторинry на Товариствi е особа, яка призначена

наказом директора Товариства на яку покJIадено обов'язки i здiйснення фiнансового моНiТОРИнry,

здiйснення кожноi операцii, якщо Клiент бр ранiше
реryлюе вiдносини у сферi запобiгання легалiзацii
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