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1. ЗАГ АЛЬНI ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ
«А~ПIР КАПIТАЛ» (у подальшому також - Товариство або Фактор) у своi'й дiяльностi
лотримуеться цих Правил та нормативно - правових актiв, якi регулюють порядок надання
фiнансовоi'послуги факторингу, згiдно вимог чинного законодавства.

Правила розробленi вiдповiдно до вимог Цивiльного кодексу Украi'ни, Закону Украi'ни «Про
фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг», та iнших нормативно -
правових актiв, якими регламентовано порядок падания цього виду фiнансових послуг.

1.2. Вимоги визначенi Правилами поширюються, у разi i'x iснування, на фiлii' та структурнi
пiдроздiли Товариства.

1.3. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю дiяльностi Товариства зi здiйсненням факторингових
операцiй несе керiвник, вiдповiдно до статуту та законодавства Укра'iни.

1.4. У цих правилах термiни вживаються у такому значеннi:
Боржник - субект господарювання, який мае борговi грошовi зобов'язання вщносно

Кшента, вiдповiдно до цивiльно-правово'iугоди.
Клтент - юридична або фiзична особа, яка е субекгом пiдприемницькоi' дiяльностi, яка

вiдступае або зобов'язуеться вiдступити факторов! право грошовоi' вимоги до третьоi' особи
(Боржника), забезпечене у виглядi застави майна та/або корпоративних прав; або вщступас право

~- грошово'iвимоги до третьо'i особи (Боржника) з метою забезпечення виконання свого зобов'язання
перед Фактором.

Фактор - Товариство, яке вiдповiдно до договору факторингу передае або эобон'язуеться
передати грошовi кошти в розпорядження другоi'сторони (Кшснта) за плату, а Кшснт вiдступае або
зобов'язуеться вiдступити Факторов! свое право грошово'i вимоги до третьо'i особи (Боржника) та
yci права на заставлене майно, яке е забезпеченням виконання зобов'язань Боржника згiдно угоди
мiж Кшснтом та Боржником.

Фiнансовi послуги факторингу - це сукупнiсть таких операцiй з фiнансовими активами
(крiм цiнних паперiв та похiдних цiнних паперiв):

1) фiнансування клiентiв - суб' скпв господарювання, якi уклали договiр, з якого
випливае право грошовоi'вимоги;

2) набуття вiдступленого права грошовоi' вимоги, у тому чисш права вимоги, яке
виникне в майбутньому, до боржникiв - суб'ектiв господарювання за договором, на якому
базуеться таке вiдступлення;

3) отримання плати за користування грошовими коштами, наданими у розпорядження
кшента, у тому числi шляхом дисконтування суми боргу, розподiлу вiдсоткiв, винагороди, якщо
iнший спосiб оплати не передбачено договором, на якому базуеться вiдступлення.

Договiр факторингу - договiр, що укладасться мiж Кшентом та Фактором, та передбачае
фiнансування пiд вiдступлене право грошовоi' вимоги, вiдповiдно до якоi' одна сторона (Фактор)
передас або зобов'язуетъся передати грошовi кошти в розпорядження другоi' сторони (Кшента) за
плату, а Кшснт вiдступае або зобов'язуетъся вiдступити Факторов] свое право грошово'i вимоги до
третьо'iособи (Боржника).

Предмет договору факторингу (Вимога) - право грошово'i вимоги, строк платежу за якою
настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога), на
пiдставi цивiльно-правового договору мiж Кшентом та Боржником.

Вiдповiдальний прашвник Фактора - працiвник, що перебувас з Товариством в трудових
вiдносинах та на якого безпосередньо, згiдно наказу керiвника Товариства, покладаеться
оформления Договору факторингу.

Дiйснiсть грошовоi вимоги - полягае у тому, що на момент вiдступлення Кшентом свого
права грошово'i вимоги Клiент згiдно чинного законодавства Укра'iни мае право на вiдступлення
свого права грошово'i вимоги i йому (Клтенту) не вiдомi обставини, внаслiдок яких Боржник мае
право не виконувати вимогу.

Органом, уповноваженим ухвалювати рiшення про укладення Договору факторингу
(Уповноважений орган) с: орган, який уповноважений на це вiдповiдно до статуту Товариства.

-
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2. УМОВИ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ У З КЛ1€НТАМИ
2.1. Надання Товариством фiнансовоi' послуги факторингу регламентуеться на пiдставi Договору

факторингу, що укладаеться тiльки в письмовiй формi та яким визначаються взаемн! зобов'язання та
в.лповцальнютъ сторiн, що не можуть змiнюватися в односторонньому порядку без згоди обох сторiн.

2.2. Рiшення про укладення договору факторингу приймастъся уповноваженим органом на
лглстаы Заяви, поданоi' Кшентом та аналiзу предмету Договору факторингу.

2.3. Строк прийняття рiшення про укладення Договору факторингу не може перевищувати 20
;:-обочих днiв, але, у випадку складностi предмету Договору факторингу та в залежностi вiд суми
Логовору факторингу, може бути збiльшений за рiшенням керiвника.

2.4. Рiшення про укладення Договору факторингу приймаеться на пiдставi наступних
локуменпв:

- Заяви Кшснта встановленоi' форми та заповненоi' у встановленому порядку;
- Документа, що шдтверджуе право вимоги.
2.5. Кшенти - юридичнi особи, субекти шдприемницьког дiяльностi, для розгляду i'x заяви

полають наступнт документи:
- установч1документи;
- виписку про державну ресстрашю;
- витяг з реестру платникiв единого податку (в разi ресстрацй платником единого податку);
- витяг з реестру платникiв податку на додану вартiсть (в разi реестрацй платником податку

на додану вартiсть );
- документи (наказ та/або протокол/рiшення уповноваженого органу), що пiдтверджують

повноваження керiвника та головного бухгалтера;
- iншi документи на вимогу Фактора.
2.6. Кшснти - фiзичнi особи, субекти шдприемницьког дiяльностi, для розгляду i'x заяви

подають наступит документи:
- кошю паспорту;
- копiю довiдки про присвоения iдентифiкацiйного номеру (ресстрашйного номеру облiковоi'

картки платника податкiв) за наявностi;
- копiю виписки про державну реестрашю фiзичноi' особи - шдприемця;
- витяг з реестру платникiв единого податку (в разi реестрацй платником единого податку);
- витяг з реестру платникiв податку на додану вартiсть (в разi реестрацй платником податку

на додану вартiсть );
- iншi необхiднi документи на вимогу Фактора.
2.7. Оформления Договору факторингу на пiдставi прийнятого рiшення уповноваженого

органу здгйснюс вiдповiдальний працiвник Товариства, який призначаеться наказом керiвника
Товариства.

2.8. Договiр факторингу, якщо iнше не передбачено законом, повинен мiстити:
1) назву документа;
2) назву, адресу та реквiзити Товариства;
3) прiзвище, iм'я i по батьковi фiзичноi' особи - субскта гпдприемницькот дiяльностi, яка

отримуе фiнансовi послуги, данi про i"i державну ресстрашю та i"i адресу;
4) найменування, мiсцезнаходження юридичнот особи - субскта шдприемницько!. ..пяльносп;
5) предмет договору, найменування фiнансовоi' операцй (Факторинг);
6) розмiр фiнансового активу, зазначений в грошовому виразi, строки його внесения та умови

взасморозрахункгв;
7) строк дi'i договору;
8) порядок змiни та припинення дii' договору;
9) права та обов 'язки сторiн, вiдповiдальнiсть стортн за невиконання чи неналежне

виконання умов договору;
10) пiдтвердження, ознайомлення кшснта з нормами ч. 2 статтi 12 Закону Украши «Про

фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг»;
11) iншi умови за згодою сторiн;
12) пiдписи та реквiзити сторiн.
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2.9. Договiр факторингу с дiйсним незалежно вiд наявностi домовленостi мiж Клтснтом та
:,:,;1жнико\1 про заборону вiдступати право грошовоi' вимоги, або щодо його обмеження.

2.1 О. Кшснт вiдповiдае за дiйснiсть грошовоi' вимоги, право якоi' вщступастъся i яка
:-::;-с.J'яюенадо виконання Фактором, якщо iнше не встановлено Договором факторингу.

2 .11. Фактор несе ризик невиконання або неналежного виконання Боржником грошовоi'
зимоги самоспйно, якщо iнше не встановлено Договором факторингу.

2.12. Фактор для падания фiнансовоУ послуги факторингу за Договором факторингу може
эикористовувати як власнi кошти, так i кошти, отриманi у кредит.

2.13. Вiдповiдно до законодавства Украши, Фактор може укладати наступнi види Договорiв
; зкторингу, залежно вiд виду умов договору:

1) «Факторинг без регресу»;
2) «Факторинг з регресом»;
3) Факторинг, за яким оплата боргу зшйснюетъся Кшенту;
4) Факторинг, як вид фiнансування пiд забезпечення виконання зобов'язань у виглядi права

:-;ошовоУвимоги;
5) Надання додаткових (супутнiх) послуг за Договором факторингу (даний вид Договору

; акторингу не эазначаетъся в назвi i використовустъся залежи о вiд домовленостi мiж Кшснтом та
Фактором).

2.14. За Договором факторингу без регресу, Фактор зобов'язусться фiнансувати Кшснта
шляхом купiвлi у нього права грошовоi' вимоги. У такому випадку Фактор набувае права власностi
на всi суми, якi вiн одержить вiд Боржника на виконання вимоги, а також несе ризик одержання
менших сум, крiм випадку, якщо недоотримання сум було викликано недiйснiстю вимоги Кшснта
.10 Боржника, у частинi недоодержаних сум.

2.15. За Договором факторингу з регресом Фактор зобов'язуетъся фiнансувати Кшента
шляхом купiвлi у нього права грошовог вимоги, яка супроводжуеться поручительством Кшснта за
виконання Боржником свого обов'язку.

2.16. За Договором факторингу, який передбачас вид факторингу, за яким сплата боргу
злгйснюетъся Кшснту, Фактор зобов'язусться фiнансувати Клгснга, шо посднуеться з договором
KoмiciY, за яким Кшент эобов'язуетъся вчиняти вiд свого iменi дiУ, направленi на одержання коштiв
за проданою вимогою, та перераховувати Ух Фактору.

2.17. За Договором факторингу, який передбачас вiдступлення права грошовот вимоги як
забезпечення виконання зобов'язань Кшента перед Фактором, Фактор зобов'язуетъся сплатити
обумовлену у Договорi факторингу суму дебiторськоi' заборгованостi та прийняти зобов' язання
Боржника. У разi перевищення отриманот суми вiд Боржника Фактор зобов' язаний надати Клгснту
звiт i передати йому суму, що перевищуе суму боргу, який забезпечений вiдступленням права
грошовот вимоги, якщо iнше не встановлено Договором факторингу. Якщо сума, одержана
Фактором вiд Боржника, виявилася меншою вiд суми боргу Кшснта, який забезпечений
втдступленням права грошовоi' вимоги, Клтснт зобов'язаний сплатити Факторовi залишок боргу.

2.18. Фактор може укласти Договiр факторингу з Кшентом на частину суми грошовот
вимоги, У такому випадку Фактор купуе частину вимоги, яку негайно сплачуе Кшснту, а Кшснт
вгдступае Фактору грошову вимогу в повному обсязi. Пiсля стягнення з Боржника на свою користь
С)'\Ш боргу Фактор переводить на користь Кшснта грошовi кошти, що перевищують суму купленоi'
частини грошовот вимоги (з вирахуванням вартостi власних послуг).

2.19. Додатковi (супутнi) послуги можуть надаватися Фактором за Договором факторингу
та/або за договорами доручення чи комiсiУ. До додаткових (супутнiх) послуг належать:

- ведения облiку грошових вимог, щодо дебiторськоУ заборгованостi за Договором
факторингу;

- iншi не забороненi законодавством Украши послуги, спрямованi на одержання коштiв вiд
Боржника, зокрема (але не виключно ): ведения переговорiв в iнтересах Кшента; виставлення претензiй;
прел'явлення позовiв; представництво в судi; пред'явлення виконавчих листiв; iншi види послуг,
спрямовант на одержання коштiв вiд боржника, що не забороненi чинним законодавством Украiни.

2.20. Договiр факторингу е оплатним. Фактор може отримувати плату за користування
грошовими коштами, наданими у розпорядження Кшснта, у тому числi, шляхом дисконтування
суми боргу, розподiлу вiдсоткiв, винагороди та iншим способом, визначеним у Договор!
факторингу.
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2.21. Боржник зобов'язаний здiйснити платiж Факторов! за умови, що вiн одержав вiд
Клтснта або Фактора письмове повiдомлення про вiдступлення права грошовот вимоги Факторов! i в
цьому повiдомленнi визначена грошова вимога, яка пiдлягае виконанню, а також названий Фактор,
якому мае бути здiйснений платiж. У разi несплати Боржником грошовот суми у термiни,
передбаченi угодою мiж Кшснтом та Боржником, Фактор мае право на звернення стягнення на
предмет застави.

2.22. У випадку, коли вiдсутне повiдомлення про вiдступлення права грошовог вимоги
Фактору, Боржник мае право вимагати вiд Фактора падания йому в розумний строк доказiв того, що
ылступпення права грошовот вимоги Фактору справдi мало мiсце. Якщо Фактор не виконае цього
обов'язку, Боржник мае право здiйснити платiж Клiенту на виконання свого обов'язку перед ним.

2.23. Якщо Договором факторингу допускаеться наступне вiдступлення права грошовот
вимоги, воно здiйснюеться вiдповiдно до чинного законодавства Украши.

2.24. Операцй факторингу здiйснюються вiдповiдно до чинного законодавства Украши.
2.25. Строк передач! грошових коштiв в розпорядження Кшснта визначаетъся вiдповiдно до

умов договору факторингу.

. . .гпдставт наказу кергвника,
4.2. Договори зберiгаються протягом п'яти рокiв пiсля виконання взаемних зобов'язань або

припинення договору. Додатки до договорiв зберiгаються разом з вiдповiдними договорами.
Договори, строк зберiгання яких закiнчився, знищуються на пiдставi акту про вилучення для
знищення документiв. Акт складаеться комтсгею з експертизи цiнностi документiв, та
затверджуеться керiвником Товариства. Пiсля знищення на актi роблять вiдмiтку про спосiб
знищення документiв. Вiдмiтку засвiдчують пiдписом посадовот особи, яка здавала документи для
знищення/знищувала документи.

4.3. Вiдповiдальнiсть за правильну органiзацiю та додержання встановленого порядку
зберiгання договорiв поклвдаеться на керiвника та головного бухгалтера Товариства, вони мають
розподiлити та закрiпити за спiвробiтниками визначенi мiсця для зберiгання договорiв у шафах та
iнших сховищах, установити порядок та черговiсть виносу в безпечнi мiсця.

Договори зберiгаються разом з додатками та пов'язаними документами (банкiвськими
виписками, довiдками) в справах в порядку зростання номерiв. Пiдбiр документiв, що мають
зберiгатися разом з договором здiйснюсться працiвником, на якого покладено формування справи.

3. МОНIТОРИНГ ОПЕРАЦIЙ З НАДАННЯМ ПОСЛУГИ З ФАКТОРИНГУ.
3.1. Товариству, як фiнансовiй установi, пiд час здiйснення (падания) послуги з

факторингову забороняеться вступати в договiрнi вiдносини з анонiмними особами.
3.2.Товариство зобов'язане iдентифiкувати Кшснта та Боржника за Договором факторингу

вiдповiдно до законодавства Украши, яке регулюс вiдносини в сферi запобiгання та протидй легалiзацiУ
(вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню
розповсюдження зброг масового знищення. У разi, якщо виникас сумнiв стосовно того, що особа
виступае вiд власного iменi, фiнансова установа повинна iдентифiкувати також особу, вiд iменi якоУ
здiйснюеться фiнансова операшя,

3.3. Iдентифiкацiя нее обов'язковою при здiйсненнi кожнот операцй, якщо Кшснт був ранiше
iдентифiкований вiдповiдно до законодавства, яке регулюе вiдносини у сферi запобiгання
легалiзацiУ (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом.

3.4. Пiсля здiйснення послуги з факторингу уповноважена особа Товариства зшйснюе
монiторинг за ходом i"i реалiзацiУ. Монiторинг здiйснюсться шляхом контролю Товариства за
фiнансово - господарською дiяльнiстю Боржника, який передбачае:

1) перевiрку та оцiнку фiнансового стану Боржника на пiдставi фiнансовоУ звiтностi;
2) контроль за виконанням зобов'язань Боржника до повного Ух виконання.

4. ПОРЯДОК ЗБЕРIГАННЯ ДОГОВОРIВ ТА IНШИХДОКУМЕНТIВ, ПОВ'ЯЗАНИХЗ
НАДАННЯМ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ.

4.1. Укладенi договори зберiгаються у металевiй (их) шафi (ах), що зачиняються, або в
окремiй кiмнатi, за аписом та розмiщуються у хронологiчному порядку. У разi зберiгання
договоргв в окремiй кiмнатi на дверях таког кiмнати мае бути встановлений дверний замок. Доступ
до тако] кiмнати обмежений, надаеться особам, вiдповiдальним за збереження документiв, на
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Керiвник мае визначити мiсце (архiв) для зберiгання договорiв дiя яких припинена.
Укладання, ресстрашя та облiк Договорiв здтйснюетъся шляхом ведения Товариством

журналу облiку укладених та виконаних договорiв та карток облiку укладених та виконаних
..:юговорiв (далi- картка облiку), вiдомостi яких повиннi мiстити iнформацiю, необхiдну для ведения
бухгалтерського облiку вiдповiдних фiнансово-господарських операцiй.

4.4. Журнал облiку укладених та виконаних договорiв ведеться в хронологiчному порядку
та мае мiстити так iнформацiю: номер запису за порядком; дату i номер укладеного договору у
хронолопчному порядку; найменування юридичнот особи або прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичноi"
особи - споживача фiнансових послуг; iдентифiкацiйний код юридичнот особи або реестрашйний
номер обшковот картки платника податкiв фтзичног особи - споживача фiнансових послуг (для
фiзичних осiб, якi через сво] релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття ресстрашйного
номера обшковот картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдному контролюючому
органу i мають вiдмiтку в паспортi, - серiя та номер паспорта); розмiр фiнансового активу
1 (вартiсть) грошовот вимоги, яка передаеться Кшснтом Фактору за договором факторингу) та розмiр
i форма плати за послуги Фактора (винагороди Фактора); дату зарахування (перерахування)
вартостi грошовог вимоги на рахунок Фактора та плати за його послуги (винагороди Фактора); дату
закiнчення строку дi'i договору (дату анулювання або припинення дi'i договору).

У разi необхiдностi Товариство може доповнити журнал облiку укладених та виконаних
логовортв додатковою шформашею.

4.5. Картки облiку укладених та виконаних договорiв обов'язково мiстять:
1) номер картки;
2) дату укладення та строк дi'i договору;
3) найменування юридично] особи або прiзвище, iм'я, по батьковi фiзично'i особи -

споживача фiнансових послуг;
4) iдентифiкацiйний код юридично] особи або ресстрашйний номер обшковог картки

платника податкiв фтзично] особи - споживача фiнансових послуг (для фiзичних осiб, якi через свот
релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реестрашйного номера обшково] картки
платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдному контролюючому органу i мають вiдмiтку в
паспортi, - серiя та номер паспорта);

5) вид фiнансового активу (грошовот вимоги), який с предметом договору;
6) вiдомостi про отриманi (виданi) грошовi кошти та/або фiнансовi активи, а саме:
- дату отримання (видачi) грошових коштiв та/або фiнансових активiв;
- суму грошових коштiв та/або розмiр фiнансових активiв згiдно iз договором;
- плату за послуги Фактора (суму винагороди Фактора);
- суму гнших нарахувань за договором;
- загальну суму та/або розмiр фiнансових активiв, одержаних Фактором на дату заповнення

картки;
- графiк отримання фiнансових активiв вiд Кшента (у випадку обов'язку Кшснта за

договором здiйснювати передання фiнансових активiв (грошових вимог) Фактору за графiком);
реквiзити документiв, якi пiдтверджують виконання зобов'язань сторiн за договором

факторингу (дата, номер платiжних документiв, акт про виконання робiт тощо ).
У разi необхiдностi Товариство може доповнити картки облiку укладених та виконаних

логоворгв додатковою шформашсю.
4.6. Журнал та картки облiку укладених та виконаних договорiв ведуться Товариством в

електроннтй формi iз забезпеченням можливостi розкриття шформацй вiдповiдно до законодавства
Украши з обов'язковою можливiстю роздрукування шформацй на будь-який момент. Товариство
зобов'язане забезпечити зберiгання електроннот форми журналу та карток облiку укладених та
виконаних договорiв таким чином, щоб забезпечити можливiсть вiдновлення втраченот тнформацп у
разi виникнення будь - яких обставин непереборнот сили.
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5. ПОРЯДОК ДОСТУПУ СПОЖИВАЧIВ ФШАНСОВИХ ПОСЛУГ ДО ДОКУМЕНТIВ ТА
гншо! шсогмхцп, пов-язхиог З НАДАННЯМ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТОВАРИСТВОМ.
СИСТЕМАЗАХИСТУтноогмхцп

5.1. Клгснту забезпечуеться право доступу до iнформацii' щодо дiяльностi Товариства.
Уповноважеш посадовi особи зобов'язанi на вимогу кшента в порядку, передбаченому Законом
Украши "Про доступ до публiчноi' iнформацii", надати таку iнформацiю:

1) вiдомостi про фiнансовi показники дiяльностi Товариства та його економiчний стан, якi
л.ллягаютъ обов'язковому оприлюдненню;

2) перелiк керiвникiв Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв;
3) перелiк послуг, що надаються Товариством;
4) цiну/тарифи фiнансових послуг;
5) кiлькiсть акцiй фiнансовоi установи, якi знаходяться у власностi членiв 11 виконавчого

органу, та перелiк осiб, частки яких у статутному капiталi Товариства перевищують п'ять вiдсоткiв;
6) iншу iнформацiю з питань надання фiнансових послуг та iнформацiю, право на отримання

яко) закрiплено в законах Украiни.
5.2. Товариство до укладення з кшснтом договору про надання фiнансово'iпослуги додатково

надае йому iнформацiю про:
1) фiнансову послугу, що пропонуеться надати кшенту, iз зазначенням вартостi цi€i послуги

лля кшента, якщо iнше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринкiв фiнансових
послуг;

2) умови надання додаткових фiнансових послуг та i'x вартiсть;
3) порядок сплати податкiв i зборiв за рахунок фiзичноi особи в результап отримання

фiнансовоi послуги;
4) правовi наслiдки та порядок здiйснення розрахункiв з фiзичною особою внаслiдок

лострокового припинення надання фiнансовоi послуги;
5) механiзм захисту фiнансовою установою прав споживачiв та порядок урегулювання

спiрних питань, що виникають у процесi надання фiнансовоi послуги;
6) реквiзити органу, який здтйснюс державне регулювання ринкiв фiнансових послуг (адреса,

номер телефону тощо), а також реквiзити органiв з питань захисту прав споживачiв;
7) розмiр винагороди фiнансовоi установи у разi, коли вона пропонуе фiнансовi послуги, що

надаються iншими фiнансовими установами.
5.3. Системи захисту iнформацii Товариства включае:
• встановлення технiчних засобiв безпеки
• встановлення паролiв до всiх технiчних та програмних засобiв
• встановлення електронного пiдпису для кожних вiддiлiв та осiб
• вибiр та встановлення систем резервного копiювання iнформацii'
• вибiр та встановлення антивiрусних програм
• вибiр та використання криптографiчного захисту iнформацii.
5.4. Пiд доступом до документiв та iншоi iнформацii з надання фiнансових послуг для

спiвробiтникiв Товариства розумгсться письмово оформлений дозвiл керiвника Товариства.
Доступ спiвробiтникiв Товариства до документiв та iншоi iнформацii, пов'язаноi' з наданням

фiнансовихпослуг,якi складаютькомерцiйнутаемницю,вважаетьсяправомiрним,якщо спiвробiтник:
· мае оформлене у встановленому порядку право на допуск до документiв i вiдомостей, якi

складають комерцiйну таемницю Товариства;
· призначений наказом на вiдповiдну посаду i згiдно зi своiми функцiональнимиобов'язками

повиненматидопускдо документiвта iншоi iнформацii,пов'язаноi'з наданнямфiнансовихпослуг;
· пройшов iнструктаж щодо загальних правил збереження комерцiйних секретiв та дав

зобов'язання про нерозголошення комерцiйноi'тасмниш;
· ознайомлений з Положениям про комерцiйну таемницю Товариства та засвоiв його;
· пройшов додатковий iнструктаж про дотримання вимог щодо збереження документiв та

iншоi iнформацii, пов'язаноi з наданням фiнансових послуг.
5.5. Керiвник та працiвники Товариства повиннi забезпечувати конфiденцiйнiсть iнформацii,

шо надаеться Кшснтом i становить його комерцiйну або професiйну таемницю.
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6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРIШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЩОДО ДОТРИМАННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА ТА BHYTPIШHIX РЕГ ЛАМЕНТУЮЧИХ ДОКУМЕНТIВ ПРИ

ЗJJЙCHEHHI ОПЕРАЦIЙ З НАДАННЯМ ФIHAHCOBOi ПОСЛУГИ З ФАКТОРИНГУ.
6.1. Товариство запроваджуе систему внутрiшнього контролю, вiдповiдну чинному

.зконодавсгву та внутрiшнiх регламентуючих документiв при здiйсненнi фiнансових послуг, а саме
- налання послуг з факторингу.

Внутрiшнiй контроль - це сукупнiсть процедур, що здiйснюються Товариством i
.лбеэпечуютъ:

Дотримання законодавства та внутрiшнiх регламентуючих документiв при наданнi
=-=~·с.1уг з факторингу

Достовiрнiсть та повноту iнформацi1,яка надаеться виконавчому органу Товариства
Збереження активiв Товариства
Виконання планiв Товариства

До факторiв контролю належать:
дiяльнiсть керiвництва (власникiв);. . .економгчна поштика та методи кертвництва;
органiзацiйна структура пiдприемства i методи розподiлу функцiй управшння та

. . .ылповщальносп; . . . . .управшнсью методи контролю, в тому чисш кадрова поштика 1 практика, а також
порядок розподiлу обов'язкiв.

Специфiчнi заходи контролю, якi забезпечують:
перiодичне зiставлення, аналiз i перевiрку рахункiв;
перевiрку арифметичног точностi записiв;
контроль умов функцiонування та використання комп'ютерних iнформацiйних

систем, зокрема пiдтримання контролю над перiодичними змiнами комп'ютерних програм, доступ
.10 бази iнформацiйних даних;

введения та перевiрку контрольних рахункiв i перевiрочних облiкових реестрiв по
рахунках;

порядок проходження та затвердження документiв (графiк документообiгу);
зiставлення прийнятих внутрiшнiх правил з вимогами законодавчих акпв та

зовнiшнiми джерелами iнформацi1;
порiвняння загально1суми наявних грошових коштiв, товарно-матерiальних запасiв iз

записами в облiкових реестрах;
порiвняння та аналiз фiнансових результатiв дiяльностi шдприсмства з показниками

фiнансового плану (прогнозу).
6.2. Внутрiшнiй контроль за дотриманням законодавства та внутрiшнiх регламентуючих

локуменпв (Правил) здiйснюють на умовах, визначених Статутом Товариства, згiдно чинного
законодавства:

- контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства шляхом проведения чергових
та позачергових перевiрок (ревiзiй);

- свосчасно доводити до вiдома загальних зборiв, результати проведених перевiрок у формi
письмових звiтiв, доповiдних записок, повiдомлень на засiданнях органiв управлiння Товариства;

- iнформувати Загальнi збори про всi виявленi пiд час перевiрок недолiки та зловживання
посадових осiб Товариства;

- готувати висновки стосовно рiчних звiтiв без яких Загальнi збори неправомочнi
затверджувати звiти i висновки Ревiзiйно1комiсi1,порядок, розподiлу прибутку, строку та порядок
виплати частки прибутку (дивiдендiв), визначення порядку покриття збиткiв;

- вимагати скликания позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттевим
гнтересам Товариства або виявлення зловживань з боку посадових осiб Товариства.

Контроль здiйснюеться шляхом аналiзу щоквартальних звiтiв працiвникiв та проведения
перевiрок, що проводяться не рiдше двох разiв на рiк.

6.3. Контроль, що здiйснюеться керiвником Товариства, базусться як на аналiтичнiй
шформацй поданiй службовцями та фахiвцями, так i на основi власних контрольних заходiв, а саме:

- ознайомлення пiд особистий пiдпис працiвникiв та посадовцiв Товариства iз Статутом,
внутрiшнiмиположениями та iншими внутрiшнiми регламентуючимидокументами для забезпечення
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:,2...-:ежного виконання покладених на таких осiб трудових (посадових) обов'язкiв; перевiрка дослiдження
:::чпетенпюстi працiвникiв, ыдповцнктъ посадам, якi вони обiймають; аналiз обсягу активiв, лiквiдностi
-:-..: обсягу наданих фiнансових послуг, ефекгивнтстъ заходiв Товариства з формування та використання
;--;;зервiв; стан та якiсть виконання фiнансово-економiчних планiв;

- конкурентоспроможнiсть Товариства; складнiсть та обсяг наданих фiнансових послуг, 1х
::·~ ектившсть; рацiональнiсть витрат на утримання Товариства; ступiнь iнформацiйно-аналiтичного
: збезпечення дiяльностi Товариства:

- адекватнiсть та ефекгивнтстъ гснуючих заходiв внутрiшнього контролю;
- доцiльнiсть та можливгсть злгйснення органiзацiйних та процесуальних змiн у фiнансовiй

:· станов];
Ступiнь вiдповiдальностi кертвника Товариства визначастъся трудовим контрактом (в разi

;·::-го укладення), посадовою тнструкшсю та вимогами чинного законодавства Украши,
6.4. Iнституцiйний контроль - проведения планових перевiрок уповноваженим пiдроздiлом

-=- овариства для незалежнот ошнки ефективностi роботи, впровадженот системи управлiння та
контролю ризикiв, а також якосп органiзацi1 процесiв та здiйснення операцiй учасниками процесiв.
.нститушйний контроль здгйснюетъся шляхом аналiзу щоквартальних звiтiв працiвникiв та. . . . .::роведення перевгрок, якт проводяться не рщше двох разтв на ргк,

6.5. В Товариствi запроваджено наступний порядок внутрiшнього контролю за дотриманням
законодавства та внутрiшнiх регламентуючих документiв при здiйсненнi операцiй з падания
фiнансових послуг:

ресстрашя вхiдно1 iнформацi1 щодо Кшснпв, iнших контрагентiв;
первинний аналiз економiчно1 доцiльностi падания фiнансових послуг;
суворе дотримання внутрiшнiх правил та процедур, передбачених для укладання та

виконання договоргв;
перевiрка дотримання внутрiшнiх правил та процедур, передбачених для укладання та

виконання договорiв;
перевiрка повноти ресстрацй вхiдноi" iнформацi1;
аналiз фiнансово-правових наслiдкiв укладення договорiв;
оцiнка ризикiв та причин 1х виникнення;
супроводження та контроль за виконанням договорiв;
перевiрка внутрiшньо1 та зовнiшньо1 бухгалтерськог та фiнансово1 звiтностi Товариства;
оцiнка здатностi вiдповiдних вiдцiлiв Товариства належним чином зберiгати активи;
оцiнка доцiльностi, рентабельностi придбання матерiальних ресурсiв, коштiв, рацiональнiсть

та ефективнiсть 1х використання;
оцiнка здатностi працiвникiв Товариства досягати вiдповiдних операцiйних або програмних

шлей i виконання необхiдних завдань;
виявлення та аналiз прогалин i недолiкiв у процедурi та квалiфiкацiйному рiвнi працiвникiв

Товариства за наслiдками здiйснених контрольних заходiв;
органiзацiя семiнарiв та навчання працiвникiв Товариства з метою полiпшення 1х фахового

ргвня.
6.6. Ступiнь вiдповiдальностi посадових осiб та працiвникiв Товариства встановлюеться

ылповшно до укладених з ними трудових договорiв, посадових iнструкцiй, затверджених
кертвником Товариства, та згiдно ви:мог чинного законодавства Украши.

Порядок взаемодй пiдроздiлiв Товариства щодо здiйснення ефективного внутрпцнього
контролю визначастъся внутрiшнiми трудовими правилами, посадовими iнструкцiями, трудовими. .логоворами 1 договорами цившьно-правового характеру.

6.7. В разi порушення працiвниками Товариства цих Правил, до нього в установленому
чинним законодавством порядку може бути застосовано заходи впливу, передбаченi колективним
логовором та чинним законодавство:м Украши,

7. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ПОСАДОВИХ ОСIБ, ДО ПОСАДОВИХ ОБОВ'ЯЗКIВ ЯКИХ
НАЛЕЖИТЬ БЕЗПОСЕРЕДНЯ РОБОТА З КЛ1€НТАМИ, УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ

ДОГОВОРIВ.
7.1. Посадов! особи Товариства, до посадових обов'язкiв яких належить безпосередня робота

з к.пснтами, укладання та виконання договорiв факторингу зобов'язанi:
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- виконувати сво) посадов: ~,боз·язкп на гплстав! посадових iнструкцiй, цих Правил та
0 -::,трiшнiх регламентуючих документ.э Товариства:

- керуватись у сво"i роботi чинним ззконолавством Украши;
- надавати органам контролю Товзриства локументи, необхiднi для контролю вiдповiдностi

л.йснення ними сво"iх посадових обоз· язк.в:
- надавати iнформацiю про виконання ними посадових обов'язкiв органам контролю

. : зариства;
- не завдавати шкоди тнтересам Товариства, не порушувати прав та iнтересiв клiентiв

. ~ вариства;
- нести встановлену законом майнову вiдповiдальнiсть.
7.2. Посадовi особи . .10 посалових обов'язкiв яких належить безпосередня робота з

0:.::штами, укладання та виконання договорiв факторингу, несуть вiдповiдальнiсть за
,: чинюван! ними дi"i в порядку та в межах, передбачених чинним законодавством Укра"iни та
.латугом Товариства.

7.3. Ступiнь вщповтлальносп посадових осiб, до посадових обов'язкiв яких належить
: езпосередня робота з клкнтами, укладання та виконання договорiв факторингу, визначаетъся
ь.лповщно до положень чинного законодавства.

8. погялок ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВУ НА МОЖЛИВI ВТРАТИ
8.1. З метою нелопущення збиткiв вiд неповернення боргу через неплатоспроможнiсть

Боржника, оцiнка ризикiв з.пйснюсгься Товариством самостiйно за встма Договорами факторингу.
8.2. При визначеннi величини заборгованостi для розрахунку резерву, сума зобов'язань

Боржника за кожною факторинговою операшсю зменшуетъся на вартiсть прийнятого забезпечення
I застави майна та/або майнових прав).

8.3. Податковий облiк формування резерву регулюеться згiдно чинного законодавства
Украши.

9. ОПИС ЗАВДАНЬ, якт ПIДЛЯГАЮТЬ ВИКОНАННЮ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ
ТА/АБО ПIДРОЗДIЛАМИ ТОВАРИСТВА

9.1. Основними завданнями, якi пiдлягають виконанню посадовими особами та/або
гпдроздшами Товариства, с:

9 .1.1. Укладення Договорiв падания послуги з факторингу;
9.1.2. Ознайомлення кшснпв з Внутрiшнiми правилами, умовами Договору падания послуги з

факторингу та падания кшснтам iнформацi"i,визначено"iзаконодавством Укра"iни;
9.1.3. Ведения реестртв, а також журналу облiку укладених та виконаних договорiв.
9.2. У контекст! виконання посадових обов'язкiв:
9.2.1. Завданням керiвника Товариства е здiйснення розробки напрямкiв та найбiльш

ефективних способiв падания фiнансових послуг.
9.2.2. Завданням головного бухгалтера (бухгалтерi"i) е правильне вiдображення операцiй з

надання фiнансових послуг на пiдставi укладених договорiв з урахуванням вимог чинного
законодавства Укра"iни.

9.2.3. Завданням працiвникiв юридичнот служби (за i"i наявностi) е аналiз правових аспектiв
эперашй з падания фтнансових послуг, контроль за дотриманням норм чинного законодавства при
укладенн! договорiв, здiйснення захисту прав та iнтересiв Товариства правовими засобами.

9.2.4. Завданням втдплу по роботi з кшснтами (за його наявностi) е супроводження
укладених договорiв про падания фiнансових послуг.

9.2.5. Завданням прашвника, вiдповiдального за проведения первинного фiнансового
чонiторингу е здiйснення передбачених законодавством процедур з виявлення фiнансових
эперашй, якi пiдлягають фгнансовому монiторингу та iнших фiнансових операцiй, що можуть бути
лов'язан! з легалiзацiею (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню
тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброг масового знищення.
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