
<ЗАТВЕР!ЯtЕНО>:
Проtпоколом зtl?альнuх зборiв учаснuкiв
ТОВ КФК КБIЗНЕС КАПIТАЛ,,
ЛЬ3 Bid к25> mравня 2017 р.

.Щарекmор

IIrляхеmко Б.В.

прлвилА
про порядок надання послуг

з фiнансового лiзингу
товлриствл з оБlиЕltЕноtо вIдповIдлльнIстю

(ФIНАНСОВА КОIUПАНIЯ (БIЗНЕС КАПIТАЛ>

м. Киlв- 2017 р,



тоВдРиСТВО З ,ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ
(БIЗНЦС КДПIТДЛ>> (шадалi Товариство або Лiзингодавець) у своiй дiяльностi, при здiйсненнi фiнансового
лiзинry, дотримуеться цих Правил та нормативно-правових aKTiB, якi роryлюють порядок надання фiнансового
лiзинry (надалi <фiнансовий лiзинг>), а саме: Щивiльного Кодексу УкраiЪи, Господарського Кодексу УкраihИ, ЗаКОНУ

УкраiЪи <Лро фiнансовий лiзинг), закону Украiни <<IIро фiнансовi посrгуги та державне регулюванlш ринкiв
фiнансових посJIуг) та iнших нормативно-прЕIвових aKTiB, якi реryлюють питання надання посJIУг фiнаНСового
лiзинry.

Правила мiстять: визначення TepMiHiB; порядок та особливостi надання послуг з фiнансового лiзинry, УМОВИ
та порядок укладавIuI договорiв фiнансового лiзинry з клiентами; порядок облiку, зберiгання УкJIаДеНИХ Та

викоЕаних договорiв фiнансового лiзинry та iнших документiв, подання звiтностi до нацiональноi KoMicii, Що

здiйстшое державне регулювtlшшI у сферi ринкiв фiнансовlтх посJIуг; порядок достуflу до докр{ентiв та iттшоi

iнформацii, пов'язаноi з наданшIм послуг фiнансового лiзинry та системи захисту iнформацii; поряДок ЗДiЙСНеННЯ

вrгугрiшнього контроJIю за наданIuIм послуг фiнансового лiзиттry; вiдповiдальнiсть посадових осiб, ДО ПОСаДоВИХ

обов'язкiВ яких н€lJIежИть безпосередrrя робота з клiентами, },кJIаданнЯ та виконанЕя договорiв фiнансового лiзинry;

ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета лiзинry.

1. визнАчЕннятЕрмIнIв
1.1. У цьому Положеннi термiни вживаються у значенцях, визначених нормативно - правовими актами

Укршни.
1.2. Предметом договору фiнансового лiзингу може буги неспоживча рiч, визначена iндивiдУаЛЬниМи

ознаками та вiднесена до основних фондiв, вiдповiдно до законодавства УкраiЪи.
1.3. Кршгерii майна, яке дозвоJuIеться передавати в фiнансовий лiзинг:
- рiч - предмет матерiального cBiTy;
- неспоживча рiч - рiч, призначена дJIя неоднорtIзового використання, яка зберiгас при цьому свiй первiсний

вигляд rц)отягом тривi}лого часу;
- визначена iндивiдуальними ознаками * тобто :

а) надiлена тiльки iй властивими ознаками, якi роблять рiч iндивiдуЕulьною та вiдмiнною вИ iнших
однорiдних речей;

б) являеться незамiнною.
- вiднесена до основних фондiв, вiдповИно до чинного законодавства Украiни.
1.4. Основнrлuи фондами виробничого i невиробничого призначення е будинки, споруди, Машини та

устаткування, обладнанIrя, iHcTpyMeHT, виробничий iHBeHTap i приладдя, господарський iHBeHTap та iнше майно

тривалого використЕlнIuI, що вiднесено чинним законодавством до 0сновних фондiв.
Пiд TepMiHoM ,,ocHoBHi фонди" слiд розумiти MaTepi€rпbHi цiнностi, що призначаються платником rrодатку дJUI

використанЕя у господаРськiй дiяльностi платника подажу протягом перiоду, якиЙ перевищуе З65 календарних днiв
з дати введення в експлуатацiю таких матерiальних цiнностей, та BapTicTb яких перевищус 1000 гривень i посryпово

зменшусться у зв'язку з фiзичним або морагьним зносOм.
1.5. Предмет лiзингу передаеться в фiнансовий лiзинг на визначениЙ договором строк у вlшадках i в

порядку, передбачених Законом УцраiЪи <Про фiнансовий лiзинг>> та цими Правилами.
1.6. Кршгерii майнq яке заборонено передавати в фiнансовий лiзинг:
- земельнi дiлянки та iншi природнi об'екти;
- единi майновi комцпексИ пiдприемств та ix вiдокремленi cTpyKTypHi пiдроздiли (фiлii, цехи, дiльницi);
- iншi uредмети, встiновпенi чинним законодавством.
1.7. Майно, що перебувас в державНiй або комуНальнiЙ власностi та щодо якого вiдсутня заборона передачi

в користування таlабо володiнrrя, може бри передано в лiзинг у порядку, встановленому Законом Украiни <Про

фiнансовий лiзинг>.
1.8. Лiзингодавець (Товариство) - юридична особа, яка передае право володiння та корисцвання щреДМетоМ

лiзитгу Лiзингоодержувачу.
1.9. ЛiзингОодержувач - (5лiент) як юридична, так i фiзична особа, яка отримус право володiння та

користуванIuI цредметом лiзинry вiд Товариства.
1.10. Продавець (постачальник) - фiзична або юридична особа, в якоi Товариство набуло РiЧ, що в

наступному буде передана як предмет лiзиrтry Лiзингоодержрачу.
1.11. Лiзинговий платiж - плата за користуваншI цредметом лiзинry.

2. порядок тА осоБливостI нАдАння послуг з ФIнАнсового лIзингу, )rМоВи ТА
порядок )rклАдАнIIя договорIв ФIнАнсового лIзингу з клI€нТАМи

2.1, Надання послуг з фiнансового лiзингу здiйснюеться у порядку, встановленому цими Правилами, з

урахранням вимог чинного законодавства Уr<раТни, яким регламентовано даний вид фiнансовоi послУГИ.

2.2. Порядок наданнrI послуг з фiнансового лiзинry обумовлюеться особливостями зазначеними в цих
Правилах та здiЙснюеться шJUIхом укладання договору фiнансового лiзинry, що повинен мiстити обов'язковi умови
зазначенi в цих Правилах.

2.2.1. Укладенню договору фiнансового лiзrшry передуе процед}ра вивченшI вiдповiдних даних, наданих

лiзингоодержувачем та включас в себе проведеншI вiдповiдних процедур за наслiдками проведення яких

прийlrласться рiшення про укладеншI договору фiнансового лiзинry або про вiдмову.
2,2,2,.ЩлЯ прийняттЯ рiшення про укладання або про вiдмову укдадання договору фiнансового лiзинry, особа

яка мае бажання 
"*ор"сrur""я 

посJl)лЕlt\dи фiнансового лiзингУ (Лiзингоодержувач), заповнюе заявку на дiзиrгг i
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надсилае fi в Товариство, Заявки поступ€lють в Товариство i протягом трьох робочих днiв цроводиться аналiз Заявки
та приЙмаеться попередне рiшення про спiвпрацю. В разi приЙняття позитивного рiшення скjIадаеться попереднiй
ryафiк лiзингових платежiв, який направJuIсться Лiзингоодержувачу.

Заявка на одержаншI лiзингових посл)г мiстить в собi:
- iнформацiю про майно, яке передбача€ться придбати в лiзинг;
- iнформацiю про Лiзингоодержрача (повна н€}зва, дата реестрацii, код еДРПОУ, юридична та фактична

ад)еса, ocHoBHi вrrди дiяльностi, котrтактна особа, вiдкритi рахунки в банках);
- iнформацiю про фiнансовий стан Лiзингоодержувача - пiдприемства (валюта балансу, ocHoBHi засоби,

дебiторська, цредиторська заборгованiсть, rqlедити банкiв, рух грошових коштiв по рах},нках за ocTaHHi 12
к:rлендарних мiсяцiв).

,Щля первинноi перевiрки платоспроможностi Лiзингоодерж}ъача,
мiж грошовим оборотом i середньомiсяIним лiзинговим платежем:

коефiцiент спiввiдношення

К середrьомiсячний грошовий оборот/(сума середньомiсячного лiзингового платежу + cyN{a
середньомiсячного погашення дiючих кредитiв),

,Щаний коефiцiсttт дае iнформацiю про те, чи cyMicHa оума лiзингового платежу з грошовими оборотами
Лiзингоодержувача. Оптимальне значенIuI коефiцiента - вiд 3 до 5.

2,З. Щля укладання з ТовариствOм договору фiнансового лiзитгу Лiзингоодержувач надае в Товариство
пакет документiв, проходlтгь бiльш детаJIьне обговоренrrя проекту та пошук спiльних шпяхiв спiвпрацi. В Товариствi
проходить аналiз фiнансового стану Лiзингоодержувача (для фiзичних осiб - аналiз платоспроможностi) на ocнoBi
Еаданих докупlентiв та готуеться попереднiЙ висновок про можJIивiсть укладення договору фiнансового лiзингу та
надання предмету в лiзинг.

2.3.1. Анапiз дiяльностi Лiзингоодержувача дас можJIивiсть вивчити ,

гIовному обсязi викон)вати умови договору фiнансового лiзингу за рахунок
його можливiсть своечасно та в
: результатiв cBoci господарськоi

дiяльностi або результатiв реалiзацii лiзингового проекту.
2.3,1.1. Види аналiзу:
- аналiз не фiнансовоi iнформацiТ (характеристика

характеристика ринку) ;

- аналiз мети лiзиrгового проекту (iнвестицiЙниЙ проект; проект, пов'язаний з поточною дiяльнiстю
Лiзингоодержувача; проект, пов'язаний з розширенням дiючого виробництва);

- аналiз фiнансового стану Лiзингоодержувача (грошових потокiв, структури активiв i пасивiв балансу,
заборгованiсть по кредитах, результатiв дiяльностi).

2.3.2. Пакет док5rментiв, якi повиннi надати юридичнi та фiзичнi особи для одержанIuI послуг фiнансового
лiзинry, вказаний в додатку Nsl до цих Правил.

2,4, Пiсtlя наданIut Bcix необхiдних док)л\{ентiв та визначення шляхiв, Товариство приймае рiшення про
фiпансування в TepMiH вiд трьох до сорока робочих днiв в залежностi вiд окладностi проекту.

2.5.Пiсля прийнятгя рiшенrrя про надання фiнансових послуг Товариство присц/пас безпосередньо до
роботи над договором фiнансового лiзиtту. I]ей процес займае до десяти робочих днiв в залежностi вiд складтлостi
проекту.

2.6. Пiсля пi.щrисання договору фiнансового лiзинry Лiзингоодержувач протягом трьох робочих днiв
здiЙсшое попередню оплату лiзингових платежЬ у вiдповiдностi до затвердженого графiка сIшати лiзиrгових
платежiв (,Щодаток Jфl до ,Щоговору фiнансового лiзишгу).

2.7. .Щоговiр фiнансового пiзинry укJIадаеться за умови прийтrяття Товариством позитивного рiшешrя щодо
фiнансування за пiдсумкамиЪналiзу подЕ}ного лiзингоодерж}ъачем пакету документiв.

2.8. ,Щоговiр фiнансового лiзинry укладаеться в письмовiй формi та повинен мiстити наступнi умови:
назва документа;
назва, ад)еса та реквiзити Товариства;
прiзвище, iм'я i по батьковi фiзичноi особи та fi адlеса;
нйменранrrя, мiсцезнаходження юридичноi особи;
найменування фiнансовоi операцii;

власникiв i менеджменту, характеристика дiяльноотi,

строки його внесення та у!Iови

виконання }ъlов

<Про фiнансовi

I]орядок надання послуг

- розмiр фiнансового активу, зазначений у грошовому
взаеморозрахункiв;

- сц)ок дii договору фiнансового лiзинry;
- розмiр лiзингових платежiв;
- порядок змiни i припинення дii договору фiнансового лiзиrгу;
- права та обов'язки cTopiH вiдповiдальнiсть cTopiH за невиконання або неналежне

договору;
- пiдтвердження, що iнформацiя, зазначена в частинi др}тiй статгi 12 Закону УкраiЪи

посJIуги та державне реryлюванIlя ринкiв фiнансових послуг)) надана клiснry;
- пiдтвердження, що Лiзипгоотримувач ознайомлений iз Правилал,tи про

фiнансового лiзинry належним чином; '
- iншi умови за згодою cTopiH;
- пiдписи cTopiH.
2.9. Обов'язковому нотарiальному посвiдченню пiдл-шають договори фiнансового лiзинry:
- капiтальноi булiвлi (ii окремоi частини) на TepMiH один piK i бiльше;



2,10, Що пiдписання договору фiнансового пiзингу, Товариство у письмовiй формi з вiдмiжою цро отримання
надае лiзингоотримувачу iнформацiю про:

о фiнансову послугу, що пропонусться надати клiснry, iз зазначенням BapTocTi цiеi послуги для клiента,
якrцо iнше не передбачено законами з питань реryJIювання окремш( ринкiв фiнансових послуг;

. )л\,rови надання додаткових фiнансових посдуг та ix BapTicTb;

' порядок сплати податкiв i зборiв зарахунок фiзичноi особи в результатi отримання фiнансовоi посJýти;
о правовi наслiдки та порядок здiйснення розрахункiв з фiзичною особою внаслiдок дострокового

припиненIuI наданшI фiнансовоi послуги;
r механiзм захисту фiнансовою установою прав споживачiв та порядок уреryлювання спiрних питаЕь, що

виникають у процесi надання фiнансовоi послуги;
реквiзитlа оргЕtну, ятg{й здiйснюе державне регулювtlння ринкiв фiнансових послуг (адреса, нOмер
телефону тощо), а також реквiзити органiв з питань захисту прав споживачiв;
розмiр вин€lгороди фiнансовоiустановиуразi, коливонапропонуе фiнансовi посл)ги, що надаються
iншими фiнансовими установчlми.

3. ПОРДДОК ОБЛIКУ УКЛАДЕНИХ ТА ВИКОНАНИХ ДОГОВОРIВ ФIНДНСОВОГО ЛIЗИНГУ
тА Iнших док)rмЕнтIв, подАння звIтностI до нАцIонАльноi KoMIcIi, що здЙсню€

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРI РИНКIВ ФIНДНСОВИХ ПОСЛУГ
3.1. Товариство мае облiкову та рееструючу систему договорiв фiнансового лiзинry, укладених

товариством. облiкова та рееструюча система договорiв фiнаноового лiзиrrгу, укJ]адених Товариотвом, сr"орюеr"",
вiдповiдно до вимог, передбачених чинним законодавством.

3.2. Реестрацiя договорiв фiнансовОго лiзилгУ здiйснюетьСя шJUIхоМ веденнlI Товариством журналу облiку
укладених та виконанIlD( ДОГОВОРiв фiнансового лiзинry та карток облiку ).кпаде_них та виконаних договорiв
фilrансового лiзинry, вiдомостi яких повиннi мiстити iнформацiю, необхiдну для веденнlI бlхгалтерського облiку
вiдповЦних фiнансово-господарських операцiй.

з.з. Журнал облiку JrкJIаденlгх та виконаних договорiв фiнансового лiзинry ведеться в хронологiчному
порядку та мае мiстити таку iнформацiю:

а) номер запису за порядком;
б) ДаТУ i НОМеР УкЛаденого договору фiнансового лiзингу у хронологiчному порядку;
в) найменування юридичноТ особи (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичноi особи) - споживача фiнансових

посJýт;
г) iдентифiкацiйний код за едрпоу юридичноi особи (iдентифiкацiйний номер фiзичноi особи) - споживача

фiнансових послуг;
r) розмiр фiнансового активу в грошовому виразi згiдно з )д{овами договору фiнапсового лiзинry та дату

зарахранIrя (перерахуванrrя) фiнансового активу на поточний рахунок Товариства;
Д) дату закiнченrrя строку дiТ договору фiнансового лiзингу (лаry анупювання або гц)ипинецня дii договору

фiнансового лiзинry).
3.4. Картки облiку укладених та виконання договорiв мiстятъ:
а) номер картки;
б) дату укладеншI та строк дii договору фiнансового лiзинry;
в) найменуваншI юридичноi особи (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичноi особи) - споживача фiнансових

ПOCJr}lг; d
г) iдентифiКацiйниЙ код за едрпоУ юридичноТ особи (iдеНтифiкацiйпИй номеР фiзичноi особи) -

споживача фiнансових послуг;
д) вIц фiнансового активу, який с цредметом договору фiнансового лiзинry;
е) ВiДОМОстi цро отриманi (виданi) грошовi кошти таlаба фiнансовi активи, а саме:
- дату отримання (видачi) грошових коштiв таlабо фiнансових активiв;
- срry црошовI,D( коштiВ таlабО розмiР фiнансовиХ активiв згiдно з договором фiнансового лiзинry;
- сумувинагороди; , 

с

- суму iнших нарахувань згiдно з р[овами договору фiнансового лiзинry;
- ЗаГirЛЬЕУ сУма та,/або розмiр фiнансового активу, одержаних на дату заповненця картки;
- графiк отримання грошовиr( коштiв вiд Лiзингоодерж}ъача за Jд{ови, що договором фiнансовго лiзинry

передбаченИй обов'язоК ЛiзингоодеРжувача здiйснюватИ переданIUI грошових коштiв Товариству за графiком;
е) реквiзитИ доrgпrлентiв, якi пiдтверДжуютЬ виконанIUI зобов'язанЬ cTopiH за договором фiнансового лiзинry

(дата та номер гrтrатiжного документа, акт виконаних робiт, тощо);
3,5. У разi необхiДностi Товариство може доповtIити журнЕrл та картки облiку виконанIU{ договорiв

додатковою iнформацiею, KpiM визначеноi у rrунктах 3.3 та 3,4 цих Правил.
3.6. Журнал та картки облiку виконання договорiв в електронному вигJUIдi ведугься Товариством з

обов'язковою можливiстю роздрукування у будь-який час на вимогу державних органiв в межах ix повноважень.
Товариство зберiгае iнформацiю ж}рналу та карток облiку викоцанIUI договорiв iв електронному виглядi таким
чиЕом, щоб забезпечити можJIивiсть вiдновленнrl втраченоi iнформацiт у разi виникненнrI будь-яких обставин
непереборноi сили.

3.7. обдiкова та рееструюча система Товариства забезпсчуе формрання iнформацii та скJIаданIrI звiтностi
Товариства.

4



_ ! ...,. д".""*х_ffi:fjу#"'hY#*Т##fl?i%'*'#Ж;:-^3.:"od#ТЫ;,*" протягом п,ятиpoKiB пiслЯ виконаннlI взаемниХ зобов'язанЬ ciopiH до.о"орУ або вiдмови 
"iд до.о"ору за згодою cTopiH, KpiMвипадкiв, передбачених законодЕlвством. У разi "*""o.ri Ъодажi" до до"о"орi" "о"" зберiгаються разом звiдповiдшлrrи договорами. Про виконан}UI взаемних зобовkзань cTopiH за договором скдадаеться акт виконаних

робiт, який пiдписусться BciMa сторонами договору.
4,2, Yci укладенi договорИ та iтгшi до*уr."r" зберiгаються у металевiЙ шафi. Опрацювання документiв,передачу ik в apxiB та зберiгаtпrя архiвних локlълёнтiв ,ро"од"." вiдповiдальн"t 

"рЙЙЬ*,4,З, Щокументи, cTBopeHi за допомогою персон€шьного комп'ютера, зберiгаються на загальних пiдставах.4,4, Вlцача дотоворiв (iiHix копiй) у тимrIасове корист)rвання cTopoHHiM особам та установам здiйснюетъся здозволу керiвництва Товариства, На видану справу заводитъся картка-ъамiнник справи таlабо робиться запис увiдповiдномУ жlрналi, у якiй зЕ}значаеться пiдроздiл To"up""r"u, яким було уоочд."оЪоговiр, номер договору, датайого укладення, а також кому видана сцрава, дата ri по"ерне"нr. 
-

4,5, Вил}чеНIUI докуменТа iз справИ постiйногО ЙерiганrrЯ забороняетЬся. У винятКових випадКах вил)л{ення
догOвору доIIускаетьсЯ з дозволУ ,Щиректора з обов'язковим зЕlлишеншIм у справi завiреноi копii договору.4,6, .ЩоговОри фiнансОвого лiзlдтГу. групуютЬся у справИ пiiля ЪакiнЧення дiловодного року. Справипостiйного i тривалого cTpoKiB зберiгання пий"йr" ,u*ory Бборrо"п.rr: пИшиванrrя в обкладинку з твердогокартону, нумерацiя аркушiв у справi; скJIадЕшшI пiдсулtкового-rпu.r".у; скJIаданн;I (у разi необхiдностi) внутрiшньогоопису докуп{ентiв ; оформлення обкладинки справи.

,щоговори тимчасового зберirання, сформованi у справи, не пiдшиваються, аркушi не нуlиеруються,
угочнення епемеrггiв оформлення обкладинки не здiйснюеться.

4,7, Визначення докуt\{ентiв для знищення i складання провадиться пiсля пiдготовки описiв справ постiйногоi тривалого зберiганлш за цей же перiод; акти про видЕUIеннII документiв д-.""щ"rЙ що не пiдлягають зберiганню,
розгJUIдаються керiвником одночасно з описами справ,

5, пор_ядо_к достI4гу до докумЕнтIв тА IHшoi IнФормдцIi, пов,яздноi зНАДАНШIМ ФIIIАНСОВОГО ЛIЗИНГУ ТА СИСТЕМИ ЗАХИСТУ lЁООРМДЦfi:- -
5,1, .ЩостуП, використаНIUI докуменТiв та iншоi iнформацiТ в паперовому виглядi та електронному виглядi втовариствi здiйснюеться вiдповiдно до наступного порядку:
5,1,1, OKpeMi документи Товариства використовуIоться в роботi лише тих структурних пйроздiлiвТовариства, жi уповноваженi здiйснЮвати корисТуваЕня такими документами вiдповiдно до своiх функцiональних(службових) обов'язкiВ на пiдставi вiдповiдниХ статутниХ документiВ Товариства rа uiдпо"iд"о до cBoix службовихобов'язкiв;
5.1.2. .Що докуtrлентiв з обмеженим

опублiкуванню та публiчному поширенню:
доступом вiдносяться наступнi докlrмепти, якi не пiдлягають

о Рiшення посадовоi особи про надЕ}нIUI фiнансовоi послуги;о Звiтrriсть до органiв державноi влади за виIUIтком iнформацii, яка пiдлягае опублiкуванню, вiдповiдно
до вимог чинного законодавства;

о .щоговори з клiентами Товариства та ix особовi справи;о Кадровiдокументи;
о Вхiдна та вихiдна кореспонденцiя Товариства;о !окупленм по фiнансовому монiторингу.

5,2, Щокументи з обмеженим досц/пом, що зберiгаються в Товариствi, видаються виконавцям длятимчасового користуванн,I тiльки у примiщеннi Товариства. .Щокlмент" ТЪвuрисrва з обмеженим дост}.шомнадаються у тимtIасове корисчваншt тiльки таким cTopoHHiM особам, якi с повноважними представIIикамикомпетеIIтних органiв державноi влади з дотриманшш вимог законодuuaruu, На виданусправу заводиться картка-замiнник сцрави, у лсiй зазначаеться номер сцрЕlви, пцроздiл Товариства, ,*"r'Ьуоо укладено договiр, номер
договору, дата його yкладення, а TaKorft кому видана справа, дата fi поверненшI.

Bci докумеНти повиннi знаходитьсЯ в примiщеннi, а у випадках, передбачених законодавством, - у сейфi, щоуЕеможJIивлюе ii викраденЕя, псуванIuI або знищенrrя,
5.3. ,ЩО слухбовоi iнформацiТ вiдноситъсЯ будь-яка iнформацЬ про укладеНi договорИ фiнансового лiзинryабо iнформацiя, пов'язана iз розглядом документiв щодо 

"uдurо" бi"u"aоuого лiзинry' наявна у Товариствi, що не езiгаiьнодоступною, i яка ставить осiб, що володiють такою iнФормацiею u a"оу'a"о.о службового становища,трудових обов'язкiв або договору, укJIаденого з Товариство*, У.raрЪrчжне становище в порiвняцнi з iншими особами(лалi - сlцокбова iнформацiя).
5.4. особи, що володiють службовою iнформацiею, пов'язаною

IIрава передiлвати iT TpeTiM особам,
iз наданням фiнансового лiзинry, не мають

5,5, Порядок роботи зi службовою iнформацiею, яка вiдноситься до вiдомостей конфiденцiйного характ9ру,
регламентуеться на пiдставi розпоряджень Керiвника Товариства та здiйсню.r""п'у вiдповiдностi.до ЪтатуryТовариотва та ЕIинного законодавства Украiни.

5,6, Спiвробiтники (посадовцi) Товариства не мають права використовувати в особистих цiлях i/абопфедаватш не уповIIоваженим ца те особам службову iнформацiю.
5,7, ПроцедУра захистУ робочих мiсць спiвробiтникiв Товариства i мiсць зберiгання документiв, що мiстятьсrг5акбову iнформацiю, вiд безперешкодного доступу, спостереження й неправомiрного використаншI, передбачаенаступнi заходи:



. розмiщення робочих мiсць спiвробiтникiв Товариства таким чином, щоб виключити можJIивiсть
НеСаНКЦiоноВаного перегJuIду документiв i iнформацii, вiдбитоi на екранах MoHiTopiB;
. викOристання надiйних систем захисту сrrужбовоi iнформацii вiд неправомiрного використаннlI, що
охороюIютъ вiд втрати iнформацii, витоку службовоТ iнформацii;
О РОЗМiЩеННЯ ДокУМентiв, що мiстять службову iнформацiю, у режимних примiщеннях, доступ у якi
обмеженlй технi.пrиrr,rи засобами;
. ВИКОРИСТаНIUI ЦРOЦеДУРИ Здачi Й приЙманlrя пiд охорону режимних примiщень по закiнченню робочого
днrI, а також використання для цього технiчних засобiв контролю доступу;
r ЗбеРiГаншt документiв, що мiстять сrцоr<бову iнформацiю, у сейфах, шафах (як правипо, металевих), файл-
боксах або в спецiально обладнаних примiщенIUIх, що викJIючають несанкцiонований доступ до службовоi
iнформацii i ii неправомiрне використЕlннll;
. РеryЛЯРНе ПРОВедення перевiрок доц)имаЕня заходiв, що забезпечують конфiденцiЙнiсть дiловодства, у
тому числi мiсць зберiганнJI документiв, що мiстять службову iнформацiю;
. ДОСТаВКа ДОКУМентiВ, Що мiстять службову iнформацiю засобами, що мiнiмiзують несанкцiонований
доступ до неi i i-i негrравомiрне використання;
. укладеннядоговорiвпро нерозголошенIuIконфiденцiйноiiнформацii,

5.8, ВiДнеоенIuI, порядок доступу та умови црипиненшI доступу до iнформацii з обмеженим досц.пом
ЗДiЙсшюеться У вiдтrовiдностi iз рiшенням Керiвника Товариства у порядку, встановпеному законодавством,

5.9. Органи державноi влади та органи мiсцевого самоврядрання, ix посадовi особи, в межах ix
IIОВНОВtDКеНЬ, ВИЗНаЧеНИХ ЗЕtконодtlВством, на пiдставi письмового запиту, мають право на отриманшI службовоi
iнформацii викJIючно у вiдповiдностi до виlлог чинного законодавства УкраiЪи.

5.10, КЛiеtrГУ забезпечусться щ)аво доступу до iнформацii щодо дiяльностi Товариства. Уповноваженi
посадовi особи зобов'язанi на вимоry клiента надати наступну iнформацiю:

О ВЦОМОСТi ПРО фiнансовi показники дiяльностi Товариства та ii стан, якi пiдлягають обов'язковому
оцриJIюдЕенню;
. перелiк керiвникiв Товариства та ii вiдокремлених пiдроздiлiв;
. перелiк послуг, що надаються Товариству;
о цiку/тарифи фiнансових послуг;
о кiлькiсть акцiй фiнапсовоi устаЕови, якi знаходяться у власностi членiв ii виконавчого органу, та перелiк
Осiб, частки яких у статутному капiталi Товариства перевищ).ють п'ять вiдсоткiв;
. iНШУ iНформацiю з питань наданюI фiнансовlтх послуг та iнформацiю, право па отримання якоi закрiплено
в законах Укршни.

Посадовi особи керЬних органiв та працiвники Товариства забезпечують конфiденцiйнiсть iнформацiТ, що
IIаДаеТЬСЯ Клiентом i становить Його комерцiЙну таемниrцо таlабо службову iнформацiю.

5.11. Уповноважена особа повинна надати iнформацiюКлiеirтузгЦно з вимогамц cTaTTi 12 Закону
УКРаiНи "Про фiнансовi послуги та державне реryлювання ринкiв фiнансових пос'пуг||, Закону УкраiЪи <Про
iНфОРМацiю> та iнших законодzlвчих актЬ, щодо наданця iнформацiТ Клiенту таlабо розкриття iнформацii державним
органЕll\,l.

5.12. УПОВНОВЕtЖена особа Товариства зобов'язана ознайомити Клiента з Правиламипро порядок наданця
посJrуг з фiнансового лiзингу.належним чином.

б. ПОРяДок ЗдЙснЕIIIIя внутрIшнього контролю зА нАдАнIIям посл}т
ФIНАНСОВОГО ЛIЗИНГУ

6.1, Товариство запроваджуе систему вн5rгрiшнього контролю, щодо дотриманнrI законодавотва та
ВНУГРiШнiх реглаМеЕтуючих дочд{ентiв при здiйсненнi даного виду фiнансових посJýlг.

6.2. ПРеДМеТоМ контролю е управлiнське рiшеншI, порядок його уtвапенцll та виконан}u{ структурItrIми
пiдроздiлами Товариства з точки зору правильностi, доцiльностi та ефективностi,

6.3, Ефектlтвнiсть системи 
"*уfoiшнього 

контролю виража€ться в:
о гtроцеснiй iнтеграцiТ (впровадження в гlроцес);
. оцiнцi ризикЬ на регуJIярнiй ocHoBi;
о розробцi та цроведеннi заходiв, з подЕшьшою оцiнкою iх ефективностi.
6,4. PiBHi контролю в частrшi наданЕя послуг з фiнансового лiзингу:
6.4,1 Перший piBeHb - самоконтроль/поточний контроль, який проводитъся пiд час надання послуг з

фiНаНСОВОГо лiзитtгУ i вкrrючае KoHTpoJrь за доц)иманням внутрiшнiх докуплентiв щодо здiйснення пов'язаних з цим
ОПеРаЦiЙ, KopeKTrrocTi BHeceHIuI даних до документiв, порядку прийняття рiшень про здiйснення вiдповiдних дiй;
KoHTpoJIь За сВоечасним i достовiрним вiдображенням операцiЙ у бухгалтерському облiк та звiтностi, контроль за
збереженням мйна Товариства.

6.4,2, Щругийрiвеь - подальший KoHTpoJБ, який проводиться пiсля наданнlI посл).ги з фiнансового лiзингу i
ПОJUГае У ПоРевiрui обГрУнтованостi та правиJIьностi здiЙснення вiдповiдних дiЙ а також вiдповiднобтi докlментiв
ВСТаНОВЛениМ формам та вимогам щодо iх оформленrrя, вiдповiдностi виконраних працiвниками обов'язкiв ix
ПОСаДОВИМ iнстрУкцiям, виявлеrrrri приtмн порушень i недолiкiв та визначеннi заходiв щодо ik ycyHeHHlI, кориграннi
IIЛаНоВих i прогнозних показникiво перевiрцi повноти та достовiрностi даних статистичIноi звiтностi, сформованоi
Товариством.



6,4.3, ТретiЙ piBeHb - iнституrliЙний контролъ - цроведенIUI пJIанових перевiрок уповноваженим пiдроздiлом

Товариства дJUI незЕlлеЖноi оцiнкИ ефективносТi роботи, впровадженОi системИ управлiння та контролю ризикiв, а

"u*o* "*o"ri 
органiзацii процесiв та здiйснення операцiй у{асникаI\dи процесiв й укладенням договорiв.

Iнституцiйний контроль здiйснюеться шляхом аналiзу щоквартаJIьних звiтiв працiвникiв та проведення перевiрок,

якi проводяться не рiдше двох разiв на piK.
6.5. В разi поруIцення працiвниками Товариства цих Правил, до нього в установленому законодавством

порядкумоЖе бугИ застосовано зztходи впJIиву, передбаченi чинним зЕlконодавством Украiни.
6.6. Товариство здiЙсrпое внугрiшнiй контроль за укJIаданruIм договорiв фiнансового лiзинry у пOрядкУ

передбаченоМу рiЪнямИ контролЮ в частинi наданнЯ послуГ з фiнансового пiзинry. Посадовi особи товариства, якi

безпосередньо здiйснюють робоry з клiентами, укJIаданнrI та виконання договорiв фiнансового лiзинry, несуть

вiдповИашнiсть згЦно чинного зtlконодавства та посадових обов'язкiв.

7. ВIДПОВIДДЛЪНIСТЬ ПОСАДОВИХ ОСIБ, ДО ПОСАДОВИХ ОБОВ,ЯЗКIВ ЯКИХ НАЛЕЖИТЪ
БЕЗПОСЕРЕДIIЯ РОБОТА З КЛI€НТАМИ, УКЛАДАНIL'I ТА ВИКОНАНIIЯ ДОГОВОРIВ

ФIIIАНСОВОГО ЛIЗИНГУ
7.1. Посадовi особи Товариства, до посадових обов'язкiв яких належить безпосередня робота з

Лiзингоодержувачами, )rKJIaдaHIUI та виконаннjI договорiв фiнансового лiзингу зобов'язанi:
- викон)rвати своТ посадовi обов'язки на пiдставi посадових iнструкцiй, цих Правил та внутрiшнiх

регламентуючих документiв Товариства;
- керуватись у своiй роботi законодавством Украiни;
- надавати органам конц)олю Товариства док}менти, необхiднi дJUI контролю вiдповiдностi здiйсненIUт ними

cBotx посадових обов'язкiв;
- надаватИ iнформацiЮ про виконаНIUI нимИ посадових обов'язкiв органам контродю Товариства;
- не завдавати шкоди iHTepecaM Товариства, не порушувати прав та iHTepeciB клi_ентiв Товариства;
- нести встЕlновлеЕу законом вiдповiдальнiсть,
7.2. Посадовi особи, до посадових обов'язкiв яких цалежить безпосередня робота з ЛiзингоодержувачаNIи,

укладання та викошання договорiв фiнансового лiзинry несуть вiдповiдальнiсть за вчинюванi ними дii в порядку та в

межах, передбачених чинним законодавством Украiни.

8. ризик випддкового знищЕння АБо випАдкового пошкодЖЕнIlЯ ПРЕДМЕТА
лIзингу

8.1. З моменry передачi предмета лiзинry у володiшrя Лiзингоодержрачу, ризик випадкового знищення або

випадкового пошкодженнlI продмета лiзинry переходить до Лiзингоодержувача.
8.2. Якщо Лiзингодавець або продЕtвець (постачальник) прострочили передання ПреДМеТа ДОГОВОРУ

фiнансового лiзиrrгу Лiзингоодер)Iq.ъачу або Лiзингоодержувач прострочив повернення предмета договору

фiнаrrсового лiзиrrгу ЛiзингодавIцо, ризик випадкового знищення або вицадкового пошкодженшI несе сторона, яка

IIрострочила.
8.3. Предмет лiзингу таlабо пов'язанi iз виконанням договорiв фiнансового лiзинry ризики пiдлягаютЬ

страхуванню, у разi якщо ix обов'язковiсть встановлена законом чи договором фiнансового лiзингу.

9. ВИМОГИДО ЦЕНТИФIКАЦIi ТА ВЕРИФIКАЦIЮ КЛIеНТА, МОНIТОРИНГ ФIIIАНСОВИХ
опЕрАцIи

9.1. Товариству пiд чаё здiйсненrrя фiнансових поспуг з наданнJI фiнансового лiзингу, у вiдповiдностi до норм

законъ Украiни <<fIро фiнансовi послуrur та державне реryлювання ринкiв фiнансових посл)гD, <про запобiгання та

гrротидiю легалiзацii (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та

фiнансlъанню розповсюджеlrня зброi масового знищення) (далi - Закон) та iнших норм чинного законодавства

Украrни, забороrrяеться:
- вступати в договiрнi вiдносини з анонiмними особами;
- вступати в договiрнi вiдносиши з кпiентами - юридичними чи фiзичними особш,lи у разi, якщо виIIикае

cyMHiB стосовно того, що особа вистiпае не вiд власного iMeHi,
g,2,Товариство повинно здiйснити iдентифiкацiю та верифiкацiю клiента до/або пiд час встановленНя дiдовиХ

вiдrосин, вчиненшI правочинiв до проведення фiнансовоi операцii.
9.3. ТоварисТво пiД час iдентифiкацii та верифiкацii Клiентiв резидеrrтiв встаIIовJгюе:

9.З.1. для фiзичноi особи - ц)iзвище, iм'я та по батьковi, дату народженнJI, номер (та за HMBHocTi - серiю)

паспорта цромадянина УкраirrИ (або iншогО док}мента, що посвiдчУе особУ та вiдповiдно до законодавства УкраiЪи

може-бути використаним на територiт Украiни для укпадення правочинiв), лаry видачi та орган, що Його видав,

ресстрацiйнИй номеР облiковоi карткИ платника податкiВ УкраiнИ (або iдентифiкацiйний номер згiдно з,Щержавним

рa.."ро* фiзичних Ьсiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв) або номер (та за наявностi - серiю)

пас11орта цромадяЕина Украiни, в якому tц)оставлено вiдмiтку про вiдмову вiд прийняття ресстрацiйного номера

облiковоi карткИ платника податкiВ УкраТнИ чи номеР паспорта iз записом про вiдмовУ вiд прийняття реестрацiйного
Еомера облiковоi картки ппатника податкiв Украiни в 9лектронному безконтактномуяосiТ;

g.З.2. дя фЪичнот особи _ пiдприемця - прiзвище, iм'я та по батьковi, дату народженшI,'номер (та за

HIuIBHocTi - серiюf паспорта громадянина Украiни (або iншого документq що посвiдчуе особу та вЦповiдно до

законодавстВа-УкраiнИ цaоже бупr використаним на територii Украrни дJUI укJIаденн;I правочипiв), даry видачi та

орган, що його видав, реесrрuцй"ий номер облiковоi картки платника податкiв (або iдентифiкацiйниЙ номер згiдно з

Дi.р",u"""" реестром фi.r*,rr* осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв) або номер (та за на,явностi
,7



- серiю) паспорта цромадянина Украiни, в якому проставлено вiдмiтку про вiдмову вiд прийняття ресстрацiйного

оо*.рч'облiковоi йр* nour""*u податкiв УкраiЪи чи номера паспорта iз записом про вiдмову вiд прийнятгя

реесфаuiйнО.о oorepu облiковоi карткИ .rou*r*u податкiв УкраiЪи в електронному безконтактному Hocii; дату та

,о*"р .*""у в единомУ державному peecTpi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприемцiв про проведення

д.р*ч"rоi реЪстрацii; реквiзити банку, в якоrу вiдкрито рахунок, i номер поточного рахунка (за наявпостi);
g.З,З для юридичноi особи - повне паймепування, мiсцезнаходження; дату та номер запису в единому

державIIомУ p.u.rpi юридичниХ осiб та фiзичниХ ocib - пiдпрИемцiв прО цроведення доржавноТ реестрацii, вiдомостi

фЪ "rко"**ий 
орган; iдентифiкацiйнi данi осiб, якi мuюrJ право розпоряджатися рахунками таlаба майном, данi,

що даютЬ змоry встанОвити кiiцевИх бенефiцiаРних власниКiв (контролерiв); iдентифiкацiйниЙ код згiдно з единим

д9ржавцим ресстром пiдприемств та оргаrriзацiй УкраiЪи; реквiзити банку, в якому вiдкрито рахунок, i номер

поточЕого рахунка.
9,4 iовариство пiд час iдентифiкацii та верифiкацii Клiентiв нерезидештiв встановлююе:
g,4,|. для фiзиЙоi особи - Ърiзвище, iм'я та (за наявностi) по батьковi, даry народженюI, номер (та за

шашностi - оерiю) .rucnopru (або iншьго документq що посвiдчуе особу та вцповiдно до законодавства Украi'rги

може бупа 
"*ор"""*rй- 

на територii УкраТни дJUI укJIадення правочинiв), даry видачi та орган, що його видав,

*""чх:т"'о- 
,опrо""ноi особи - повне найменранrrя, мiсцезнаходженшI; реквiзити банку, в якому вiдкрито

рахунок, номер банкiвського рахунка; з'ясовlдоть вiдомостi.про органи управлirпrя; iдентифiкацiйнi данi осiб, якi

мIlютъ гIраво розпоряджат""r рu*уrr*uми таlаЬо майном, данi, що дають змогу встановити кiнцевих бенефiцiарних

*очо**й (контролерiв). Товариству надаеться також копiя легалiзованого витягу з торгового, банкiвського чи

судового pi..rpy або HoTapia_TbHo засвiдчене реестрацiйне посвiдчеттня уповноважеЕого органу iноземноi держави

про реестрацiю вЦповИноi юридичноi особи;

9.i V разi якщо кгliент (особа) дiс як представник iншоi особи чи вiд iMeHi або в iHTepecax iншоi особи,

Товариство .обоu'"rur. згiдно з вимогами законiв, що реryлюютъ процедуру iдецмфiкацii, iдентифiкрати та

".р"фiuу"u* 
також особу, вiд iMeHi або за дорученш{м якоi проводиться фiнансова оrrерацiя, а також встановити

вигодоодержувача' 
l пспбЯ пiс qк тmепСтяRниК клiента, ТовапИ ити на пiдставi офiцiйних9.6 У разi якщо особа дiе як цредставник KlticHTa, Товариство повинне перевlр

документiВ нйвнiстЬ у чiеi особИ вiдпоЪiдниХ повноважень, а також здiйснlrги iдентифiкацiю та верифiкацiю TaKoi

особи.
9.7 Товариство зобов'язане:

- вiдмовитися вiд встановлення (пiдтримання) дiлових вiдносин (у тому числi шляхом розiрвання дiлових

вiдносин) або проведення фiнансовоi операцii у разi, коли здiйснення iдентифiкаuii таlабо верифiкацii клiента (у

тому чиолi встановленIuI даних, що дають змоry встановити кiнцевих бенефiцiарних власникiв (контролерiв), е

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

- вiдмовити клiенry в обслуговраннi (У тому числi шJU{хоМ розiрвання дiлових вiдносин) у разi встановJIення

факту поданЕUI ним пЦ час Ьдйснення iденшЪiкацii таlабо верифiкацii клiента (поглибленоi перевiрки клiента)

*"до.rо"ф"оi iнформЙii або подання iнформацii з метою введення в оману суб'екта первинного фiнансового

монiторинry.
9.8 Товариство мае цраво вймовитися:

- вiд проведенrrя фiнансовоi операцii у разi, якщо фiнансова операцiя мiстить ознаки такоi, що згiдно з Законом

пiдллае фiнансовому монiторинry;
- вiд встаНовленнЯ (пiдтрдманНя) дiловиХ вiдносиН (у томУ числi шляхом розiрвання дiлових вiдносин) або

проведеннЯ фiнансовоi офачii у разi неЕаданIU{ клiснтом необхiдних для вивчення клiснтiв документiв чи

вйомоотей абъ вотановлення клiенryъеприйнятно високого ризику за результатами оцirтки чи переоцiнки ризику,

У випадках, передбачоних циМ пунктом, Товариство протягом одного робочого дня, EUIе не пiзнiше

наступного робочого дUI з дшI вiдмови, повiдомити спецiально уповнов€Dкеному органу про осiб, якi мають або

машл HaMip вЪr*ов"r" дiловi вiдносини таlабо провести фiнансовi операцii.

9Э. ТоварисТво в порядкУ, встановлеНоЙу у вiдповiдностi до Правил внугрiшнього фiнансового монiторинry

товариства зобов'язаrrий.уточнювати iнформацiю про клiента у випадках, визначених законодавством.

товариство мае право вiдмовитися вц проведенrrя фiнансових операцiй (обсrгуговрання) у разi, коли клiент на

заrпri Товарrства щодо y.o*"."rn" iнформацii про клiента не подав вiдповiдну iнформацiю (офiцiйнi докумонти

таlабо належЕим чином засвiдченi ik копit).
9.10. Iдентифiкацiя не е обовjязковою при здiйсненrrя кожноi операцii, якщо Клiент був ранtше

iдентифiкований вiдпЪвiдно до законодавства, яке реryлюе вiдносини у сферi запобiгання легалiзацii (вiдмиванню)

доходiв, одержаних злочинIlим IIIJuгхом.

9.11. Товариство вЦповiдно до вимог чиt{Еого законодавства Украiни, розробляе та впроваджуе правила

цроведенЕrI фiнансового монiторинry та програм його здiйсненIUI, призначае працiвника, вiдповiдального за

IIроведення фiнансового монiторингу.- g12.ПорядоК ,rро".д""О бi"u".о"о.О монiторинry встановленО та здiйснюеться у вiдповiдностi до Правил

вrтугрiшtrього фiнансового монiториlгу Товариства.
9,1з. вiдповiдаJIьним зu здiй""е"пr" фiпru"aоrоrо монiторинry на Товариствi е осОба, ЯКа ПРИЗНаЧеНа НаКаЗОМ

дирOктора Товариства на яку покладено обов'язки i здiйснення фiнансового монiторингу.
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