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1. ЗАГ АЛЬНI ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цi Правила розроблено ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

«ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «АМПIР КАППАЛ» (далi також - Товариство або Лiзингодавець)
вiдповiдно до положень Цивiльного кодексу Украши, Господарського кодексу Украши,
Податкового кодексу Украши, Закону Украiни «Про фiнансовий лiзинг», а також iнших
нормативних актiв, якi регулюють надання послуг з фiнансового лiзингу та Статуту Товариства, з
метою забезпечення конкурентоспроможностi Товариства на ринку послуг фiнансового лiзингу,
пiдвищення рiвня повернення лiзингових платежiв, зменшення фiнансових ризикiв, збiльшення
обсягiв лiзингових послуг, а також пiдвищення якостi ix надання.

1.2. Правила визначають умови надання послуг фiнансового лiзингу, порядок здiйснення
внутрiшнього контролю за наданням послуг з фiнансового лiзингу клтентам, порядок облiку
укладених та виконаних договорiв фiнансового лiзингу та подання звiтностi згiдно з чинним
законодавством, вiдповiдальнiсть посадових осiб та працiвникiв, до службових (посадових)
обов'язкiв яких належать безпосередня робота з кшснтами, укладення та виконання договорiв
фiнансового лiзингу.

2. ПОРЯДОК, ОСОБЛИВОСТI ПАДАНИЯ ПОСЛУГ З ФIНАНСОВОГО
ЛIЗИНГУ

2.1. Фiнансовийлiзинг здiйсНЮ€ТЬся лише на пiдставi договорiв, узгоджених компетентними
прашвниками (фахiвцями) та вiдповiдальними посадовими особами Товариства, оформлених у
вцпоылносп з вимогамичиннихна моментукладаннянормативнихактiв:

• Цивiльний кодекс Украши;
• Господарський кодекс Украши;
• Податковий кодекс Украши;
• Закон Украши «Про фiнансовий лiзинг» (з усiма змiнами та доповненнями);
• Закон Украши «Про запобiгання та протидiю легалiзацii (вiдмиванню) доходiв,

одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження збро)
масового знищення» (з усiма змiнами та доповненнями);

• Закон Украши «Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг» (з усiма змiнами та доповненнями);

• Iншi норми законодавства Украiни (в т.ч. нормативнi акти Нацкомфiнпослуг та
Держфiнмонiторингу),тощо.

2.2. Аналiз лiзингового проекту.
2.2.1. Первинний вiдбiр Лiзингових проектiв зшйснюетъся на пiдставi проведених з

потенцiйним лiзингоодержувачем (надалi також - кшснт) переговорiв та наданот ним заявки на
""- отримання лiзингових послуг, яка гпдписуеться керiвником та головним бухгалтером потенцiйного

.пзингоодержувача (якщо така посада передбачена штатним розписом потенцiйного
лгзивгоодержувача) або фiзичною особою, яка звертаеться за отриманням послуги з фiнансового
.пзингу.

2.2.2. Головний бухгалтер Товариства зшйснюе аналiз фiнансового стану потенцiйного
лгзингоодержувача, оцiнку лiквiдностi предмета лiзингу. Крiм того, вiдповiдно до положень Закону
Украши «Про запобiгання та протидiю легалiзацii (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним
шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброт масового знищення»,
iнших нормативних актiв, спiвробiтники Товариства проводять заходи щодо запобiгання та протидп
легалiзацii (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та
фiнансуванню розповсюдження зброг масового знищення, а також здiйснюють передбаченi
законодавствомзаходи з проведениям вiдповiдногофiнансовогомонiторингу.

2.2.3. Керiвництво Товариства приймас рiшення про реалiзацiю Лiзингового проекту та
пiдписання договору фiнансового лiзингу або вiдмову вiд реалiзацii Лiзингового проекту.

2.3. Укладання договорiв фiнансовоголiзингу.
2.3.1. В разi прийняття керiвництвомТоваристварiшення про реалiзацiю Лiзингового проекту

та в процесi реалiзацii Лiзингового проекту Товариство укладас наступнiдоговори:
• Договiр фiнансового лiзингу;
• Договiр (договори) купiвлi-продажу (поставки) предмета лiзингу;
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• Договiр страхування предмета лiзингу;
• Договiр застави майна, яке с предметом лiзингу (в разi необхiдностi);
• Iншi договори (в разi необхiдностi).

3. УМОВИ ТА ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ФIНАНСОВОГО
ЛIЗИНГУ

3.1. Договори з фiнансового лiзингу мають вiдповiдати вимогам Цивiльного кодексу
Украши, Закону Украши «Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг», Закону Украши «Про фiнансовий лiзинг» та iншим вимогам чинного законодавства
Украши, якi регулюють порядок здiйснення послуг з падания фiнансового лiзингу.

3.2. За договором фiнансового лiзингу (далi - договiр лiзингу) Лiзингодавець зобов'язуетъся
набути у власнiсть рiч у продавця (постачальника) вiдповiдно до встановлених Лiзингоодержувачем
специфiкацiй та умов i передати i"i у користування Лiзингоодержувачу на визначений строк не менше
олного року за встановлену плату (лiзинговi платежi).

3.2.1. Попередньо сторони мають дiйти згоди щодо всiх iстотних умов договору фiнансового
лгзингу, зокрема:

3.2.1.1.
3.2.1.2 .

предмет лiзингу;
строк, на який лiзингоодержувачу надаеться право користування предметом

.-:1зпнгу:
3.2.1.3. розмiр лiзингових платежiв;
3.2.1.4. iншi умови вiдповiдно до чинного законодавства Украши та щодо яких за

заявою хоча б однiе'iiз сторiн мае бути досягнуто згоди.
3.2.2. До укладення договору фiнансового лiзингу потенцiйний Лiзингоодержувач надае

вi;:щовiдальнiй особi Лiзингодавця документи, перелiк яких затверджуетъся наказом керiвника
Товариства.

3.2.3. Вiдповiдальна особа Лiзингодавця вивчае на предмет заборгованостi
Лiзингоодержувача за iншими договорами. Вiдповiдальною особою Лiзингодавця розроблясться
графiк погашения лiзингових платежiв та черговiсть сплат лiзингових платежiв.

3 .2.4. Вiдповiдальна особа Лiзингодавця остаточно переыряе наданi Лiзингоодержувачем
документи, щентифгкуе його та вивчае правовий статус.

3.2.5. Пiсля визнання вiдповiдальною особою Лiзингодавця позитивного фiнансового стану
Лiзингоодержувача та погодження сторонами проекту договору лiзингу, вiдповiдальна особа передае
оригiнал договору лiзингу з пiдписом потенцiйного Лiзингоодержувача керiвнику Товариства для
шдписання.

3.2.6. Договiр фiнансового лiзингу укладаеться у двох оригiнальних примiрниках, по одному
_ лля кожнот iз сторiн, якi мають однакову юридичну силу.

4. УМОВИ ПАДАНИЯ ПОСЛУГ ФIНАНСОВОГО ЛIЗИНГУ
..J..1. При наданнi послуг фiнансового лiзингу Товариство зобов'язане керуватися вимогами

чинного законодавства щодо надання послуг фiнансового лiзингу, в тому числi вимогами Закону
Украши «Про запобiгання та протидiю легалiзацi'i (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним
шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброт масового знищення» та
гншими нормативними актами у сферi запобiгання та протидй легалiзацi'i (вiдмиванню) доходiв,
олержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження збро]
масового знищення».

4.2. За видом предмета лiзингу Лiзингоодержувач узгоджус з Лiзингодавцем
прийнятний строк лiзингу.

4.2.1. Лiзингоодержувач мае право достроково набути у власнiсть предмет лiзингу за умови
повног оплати його вартостi, винагороди Товариства за лiзинговим договором, iнших складових
лгзингових платежiв, але не ранiше одного року з дати отримання предмета лiзингу.

4.3. Лiзингоодержувач зобов'язаний до отримання предмета лiзингу сплатити попереднi. . ..лгзинговт плагежг, а саме:
• попереднiй лiзинговий платiж у частинi винагороди Товариства;
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• попереднiй лiзинговий платiж у частинi вiдшкодування вартостi предмета
.113ПНГ\'.

4.3.1. Розмiр попереднього лiзингового платежу в частинi винагороди Товариства
встановлюсться вiдповiдальною особою Товариства за погодженням з керiвником Товариства.

4.3.2. Розмiр попереднього лiзингового платежу в частинi вiдшкодування вартостi
предмета лгзингу узгоджуеться Товариством та Лiзингоодержувачем в договорi лiзингу.

-+..+. За користування предметом лiзингу Лiзингоодержувач згiдно з узгодженим графiком
сплачус на користь Лiзингодавця лiзинговi платежi, що включають:

• а) частину вартостi предмета лiзингу;
• б) винагороду Товариства;
• в) компенсацiю вiдсоткiв за кредитом;
• г) iншi витрати Лiзингодавця, що безпосередньо пов'язанi з виконанням договору

.лзингу.
-+.4.1. Протягом усього строку лiзингу рiвними частинами сплачуетъся вартiсть предмета

лгзингу, невiдшкодована попереднiм лiзинговим платежем.
4.4.2. У разi переходу права власностi на предмет лiзингу вiд Лiзингодавця до iншоi" особи

э.лпоылн! права та обов'язки Лiзингодавця за договором лiзингу переходять до нового власника
::-:;.:-е.тчеталгзингу.

-+.4.3. Якщо Лiзингодавець укладае договiр купiвлi-продажу предмета лiзингу, то право
ьлзсносп на предмет лiзингу переходить до Лiзингоодержувача в разi та з моменту сплати ним
визначено]договором цiни, якщо договором не передбачене iнше.

4.4.4. Предмет лiзингу не може бути конфiсковано, на нього не може бути накладено арешт у
зв'язку з будь-якими дiями або бездiяльнiстю Лiзингоодержувача.

4.4.5. Строки передач! предмета лiзингу у фiнансовий лiзинг визначаються договором
лгзингу,

4.5. Черговiсть сплати лiзингових платежiв передбачасться в договор! лiзингу. З
урахуванням специфiки предмету лiзингу Лiзингодавцем можуть бути встановлена
поквартальна, помiсячна або пiврiчна перiодичнiсть сплати лiзингових платежiв.

4.6. Ризики випадковог загибелi та/або випадкового пошкодження Предмета лiзингу, а так
само вiдповiдальнiсть за шкоду та збиток, заподiяний третiм особам пiд час експлуатацй Предмета
лтзингу, переходять вiд Лiзингодавця до Лiзингоодержувача з моменту передання предмета лiзингу.

4.7. Лiзингоодержувач зобов'язаний самостiйно та за власний рахунок здiйснити повне
страхування Предмета лiзингу в страховiй компанй - резидентi Украши, яка погоджена
Лiзингодавцем, на строк дii" Договору лiзингу.

4.8. Предмет лiзингу мае бути застраховано у страховiй компанй, обранiй сторонами.
"' -+.9. Лiзингоодержувач зобов'язаний негайно письмово повiдомити Лiзингодавця й

Страховика про настання страхового випадку.
4.1 О. Лiзингоодержувач зобов'язаний на весь термiн дii" Договору лiзингу за свiй рахунок

застрахувати Предмет лiзингу. Договiр страхування не може бути змiнений або припинений без
зголи вигодонабувача (Товариства).
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5. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ (ПОКУПКИ).
5.1. Для укладення договору поставки Постачальник (Продавець) подае вiдповiдальнiй

особi Товариства такi документи:
5 .1.1. копи установчих документiв станом на момент пред'явлення;
5.1.2. копiю свiдоцтва платника податку на додану вартiсть (за наявностi);
5.1.3. документи, що пiдтверджують повноваження особи, що укладатиме вiд iменi

Постачальника (Продавця) договiр поставки (копiя протоколу/ наказу/довiреностi тощо).
5.2. Проект договору поставки (покупки) надсилаеться Постачальнику (Продавцю) для

остаточного погодження iстотних умов.
Пiсля узгодження всiх iстотних умов договiр щдписуеться уповноваженими особами

Товариства та Постачальника (Продавця).



6. ПОРЯДОК ДОСТУПУ СПОЖИВАЧIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ ДО ДОКУМЕНТIВ
ТА тншот IHФOPMAЦii, ПОВ'ЯЗАНОi З НАДАННЯМ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ

ТОВАРИСТВОМ. СИСТЕМА ЗАХИСТУ IHФOPMAЦii
6.1. Клгснту забезпечуетъся право доступу до iнформацi"i щодо дiяльностi Товариства.

Уловноважен! посадовi особи зобов'язанi на вимогу кшснта в порядку, передбаченому Законом
Укратни «Про доступ до публiчно"i iнформацi"i», надати таку iнформацiю:

1 ) ыломосп про фiнансовi показники дiяльностi Товариства та його економiчний стан, якi
.пллягвютъ обов' язковому оприлюдненню;

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

,·,;-:-ану. 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

::;..:,:,': закршлено в законах Украши,
6.2. Товариство до укладення з кшснтом договору про надання фiнансово"i послуги додатково

::.::.:11: йому iнформацiю про:
1) фiнансову послугу, що пропонуеться надати кшснту, iз зазначенням вартостi цie"i послуги

--~-~:: кл.снта. якщо iнше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринкiв фiнансових
..• -" ·т-·

.•... _ ·.} ....•
2) умови надання додаткових фiнансових послуг та "ix вартiсть;
3 ) порядок сплати податкiв i зборiв за рахунок фiзично"i особи в результап отримання

ф.нансовот послуги;
-+) правовi наслiдки та порядок здiйснення розрахункiв з фiзичною особою внаслiдок

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

сгпрних питань, що виникають у процесi надання фiнансово"i послуги;
6) реквiзити органу, який зшйснюс державне регулювання ринкiв фiнансових послуг (адреса,

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

налаються iншими фiнансовими установами.
6.3. Системи захисту iнформацi"i Товариства включають:
• 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 iнформацi"i.
• Вибiр та встановлення антивiрусних програм.
• Вибiр та використання криптографiчного захисту iнформацi"i.
6.-+. Шд доступом до документiв та iншо"i iнформацi"i з надання фiнансових послуг для

с.лвробпниюв Товариства розумiсrься письмово оформлений дозвiл керiвника Товариства.
Доступ спiвробiтникiв Товариства до документiв та iншо"i iнформацi"i, пов'язано"i з наданням

:;,iнансовихпослуг, якi складають комерцiйну таемницю, вважаеться правомiрним, якщо спiвробiтник:
· мае оформлене у встановленому порядку право на допуск до документiв i вiдомостей, якi

склалають комершйну таемницю Товариства;
· призначений наказом на вiдповiдну посаду i згiдно зi сво"iми функцiональними обов' язками

повинен маги допуск до документiв та iншо"i iнформацi"i,пов'язаног з наданням фiнансових послуг;
· пройшов iнструктаж щодо загальних правил збереження комерцiйно"i тасмниш та дав

зобов'яэання про нерозголошення комершйнот таемниш;
· ознайомлений з Положениям про комершйну таемницю Товариства та засво"iв йога;
· пройшов додатковий iнструктаж про дотримання вимог щодо збереження документiв та

iншоi" шформацп, пов'язано] з наданням фiнансових послуг.
6.5. Керiвник та працiвники Товариства повиннi забезпечувати конфiденцiйнiсть iнформацi"i,

шо наласгься Лiзингоодержувачем i становить його комерцiйну або професiйну таемницю.
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~. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРIШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЩОДО ДОТРИМАНИЯ
зсконолхвствх ТА BHYTPIШHIX РЕГ ЛАМЕНТУЮЧИХ ДОКУМЕНТIВ ПРИ

ЗДIЙСНЕННI ОПЕРАЦIЙ З ПАДАНИЯ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ
- .1. Контроль за наданням послуг з фiнансового лiзингу кшентам здiйснюеться

:=::.:::.=,вi.Jа.1ьною особою Лiзингодавця, вiдповiдно до покладених на не1 обов'язкiв.
- .2. Спiвробiтники Товариства проводять внутрiшнiй контроль виконання лiзингового. . .::-:;- : екту. в т.ч. належну передачу предмета шзингу, цшьове використання шзингоодержувачем предмета

.-:::;:нгу. умови його зберiгання та експлуатацй, свосчасносп надходження вiд лiзингоодержувача

.-:::;:нгових платежтв тощо.
Головний бухгалтер зшйснюе внутрiшнiй контроль за:
за своечасним наданням iнформацi1, падания яког передбачено чинним законодавством

_. ::::- з.ни.
шомтсячно подае керiвнику Товариства звiт про результати внутрiшнього контролю з питань,

:с :.:::с.::снпх.JO його компетенцй.
Загальний внутрiшнiй контроль за здiйсненням фiнансового лiзингу здiйснюе керiвник

- .. · :=:.::.;-жтва. в тому чисш за:
э.пйсненням внутрiшнього фiнансового монiторингу Товариства;
лотримання Товариством укладених ним договорiв фiнансового лiзингу;
лотриманням Товариством iнших договорiв, укладених Товариством на виконання договору

- ,::::.::"вого лтзингу в порядку та на умовах передбачених чинним законодавства Укра1нi та даними
.. -: :::=:;:_·:а~ш.

Кергвник Товариства сво1м наказом призначас порядок, строки проведению внутрiшньо1
::-:.:;-сз:рки та осiб, вiдповiдальних за i"i здiйснення.

Буль-яке порушення правил надання послуг з фiнансового лiзингу в тому числi неналежне
зиконання посадовими особами, до службових (посадових) обов'язкiв яких належать безпосередня
;''-'бота з кшентами, укладання та виконання договорiв фiнансового лiзингу фтксуетъся протоколом
::'-·рушения за пiдписом вiдповiдально1 особи Лiзингодавця.

Про будь-який факт порушення негайно повщомлястъся керiвник Товариства.
7.3. Контроль, що здiйснюеться керiвником Товариства, базуеться як на аналпичшй

.нформацй поданiй службовцями та фахiвцями, так i на основi власних контрольних заходiв, а саме:
- ознайомлення пiд особистий пiдпис працiвникiв та посадовцiв Товариства iз Статутом,. . . . .знутргшшми положениями та тншими внутрпцшми регламентуючими документами для

ззбеэпечення належного виконання покладених на таких осiб трудових (посадових) обов'язкiв;
лереырка дослiдження компетентностi працiвникiв, вiдповiднiсть посадам, якi вони обiймають;
знэлтз обсягу активiв, лiквiдностi та обсягу наданих фiнансових послуг, ефективнiсть заходiв

, -:- эвэрисгва з формування та використання резервiв; стан та якiсть виконання фiнансово-економiчних
::.·:.::.юв:

- конкурентоспроможнiсть Товариства; складнiсть та обсяг наданих фiнансових послуг, Ух
;; :; ективнтстъ; рацiональнiсть витрат на утримання Товариства; ступiнь iнформацiйно-аналiтичного
. ::Sезпечення дiяльностi Товариства;

- адекватнiсть та ефективнiсть iснуючих заходiв внутрiшнього контролю;
- доцiльнiсть та можливiсть здiйснення органiзацiйних та процесуальних змiн у фiнансовiй

:· становт;
Ступiнь вiдповiдальностi керiвника Товариства визначаеться трудовим контрактом (в разi

i!'-·го укладення), посадовою iнструкцiею та вимогами чинного законодавства УкраУни.
7.4. Iнституцiйний контроль - проведения планових перевiрок уповноваженим пiдроздiлом

Товариства для незалежног оцiнки ефективностi роботи, впровадженот системи управлiння та
контролю ризикiв, а також якостi органiзацi1 процесiв та здiйснення операцiй учасниками процесiв.
.нстигушйний контроль эдгйснюетъся шляхом аналiзу щоквартальних звiтiв працiвникiв та
лровелення перевiрок, якi проводяться не рiдше двох разiв на рiк.

7.5. В Товариствi запроваджено наступний порядок внутрiшнього контролю за дотриманням
законодавсгва та внутрiшнiх регламентуючих документiв при здiйсненнi операцiй з надання
:;1iнансовихпослуг:

ресстрашя вхiдно1 шформацп щодо Клiентiв, iнших контрагентiв;
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лервинний аналiз економiчноI доцiльностi надання фiнансових послуг;
суворе дотримання внутрiшнiх правил та процедур, передбачених для укладання та

.,:· - ::.:.:::-:Я .JОГОВорш;
леревгрка дотримання внутрiшнiх правил та процедур, передбачених для укладання та

= :::-: .'::..:.ННЯлоговортв;
перевiрка повноти реестрацй вхiдноI iнформацiI;
аналтз фiнансово-правових наслiдкiв укладення договорiв;
ошнка ризикiв та причин Ix виникнення;
супроводження та контроль за виконанням договорiв;
перевiрка внутрiшньоI та зовнiшньоI бухгалтерськот та фiнансовоI звiтностi Товариства;
ошнка здатностi вiдповiдних вiддiлiв Товариства належним чином зберiгати активи;
ошнка доцiльностi, рентабельностi придбання матерiальних ресурсiв, коштiв, рацiональнiсть

- .; е :;:,ективнiстьIx використання;
оцiнка здатностi працiвникiв Товариства досягати вiдповiдних операцiйних або програмних

: ::::-:;-: i виконання необхiдних завдань;
виявлення та аналiз прогалин i недолiкiв у процедур! та квалiфiкацiйному рiвнi працiвникiв

~: эзриства за наслiдками здiйснених контрольних заходiв;
органiзацiя семiнарiв та навчання працiвникiв Товариства з метою полiпшення Ух фахового

:- : ::Я.
7.6. Ступiнь вiдповiдальностi посадових осiб та працiвникiв Товариства встановлюеться

.-:::-: эылно до укладених з ними трудових договорiв, посадових iнструкцiй, затверджених
:-::;-:зником Товариства, та згiдно вимог чинного законодавства Украiни.

7.7. Порядок взаемодй пiдроздiлiв Товариства щодо здiйснення ефективного внутрiшнього
-: : :-::ро.1Ю визначаетъся внутрiшнiми трудовими правилами, посадовими iнструкцiями, трудовими. ..: : говорамв 1 договорами цившьно-правового характеру.

7.8. В разi порушення працiвниками Товариства цих Правил, до нього в установленому
·..,;:нни:ч законодавством порядку може бути застосовано заходи впливу, передбаченi колективним
л.ч овором (в разi його укладення) та чинним законодавством Украши,

8. ПОРЯДОК ОБЛIКУ ТА ЗБЕРIГАННЯ УКЛАДЕНИХ ДОГОВОРIВ
ФIНАНСОВОГО ЛIЗИНГУ ТА IНШИХ ДОКУМЕНТIВ, ПОВ'ЯЗАНИХ 13 НАДАННЯМ

ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ
8.1. Облiк договорiв фiнансового лiзингу зшйснюстъся шляхом ведения Лiзингодавцем

э.урналу облiку укладених та виконаних договорiв.
8.2. Укладенi договори зберiгаються у металевiй (их) шафi (ах), що зачиняються, або в

: :-:;-ечiй кiмнатi, за описом та розмiщуються у хронологiчному порядку. У разi зберiгання
- :- : воргв в окремiй кiмнатi на дверях такот кiмнати мае бути встановлений дверний замок. Доступ

:::.коi" кiмнати обмежений, надасться особам, вiдповiдальним за збереження документiв, на
. .::::.:.::-:-аю наказу кертвника.
8.3. Договори зберiгаються протягом п'яти рокiв пiсля виконання взасмних зобов'язань або

:-:;-;:ппнення договору. Додатки до договорiв зберiгаються разом з вiдповiдними договорами .
.-=:::-L•вори, строк зберiгання яких закiнчився, знищуються на пiдставi акту про вилучення для
- :-:;:шення докуменпв, Акт складаеться комгсгею з експертизи цiнностi документiв, та
- .::.:вер.Jжуеться керiвником Товариства. Пiсля знищення на актi роблять вiдмiтку про спосiб
: :-:;~шення докуменпв. Вiдмiтку засвiдчують пiдписом посадовот особи, яка здавала документи для
. ,:;:шення/знишувала документи.

8.4. Вiдповiдальнiсть за додержання встановленого порядку зберiгання договорiв
.: .клаласться на керiвника та головного бухгалтера Товариства, вони мають розподiлити та
, .::..:;-:шпп за спiвробiтниками визначенi мiсця для зберiгання договорiв у шафах та iнших сховищах,
:· .::::шовпти порядок та черговiсть виносу в безпечнi мiсця. Договори зберiгаються разом з додатками
-:- .: гов · язаними документами (банкiвськими виписками, довiдками) в справах в порядку зростання
,:."'-~ерiв. Пглбтр локуменпв, що мають зберiгатися разом з договором здгйснюетъся працiвником, на
5:л1.•го поклалено формування справи. Керiвник мае визначити мiсце (архiв) для зберiгання договорiв
:::::5: яких припинена,
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' ~. Уклалення, реестрашя та облiк Договорiв здiйснюеться шляхом ведения Товариством
- -". У5.-:iку укладених та виконаних договорiв та карток облiку укладених та виконаних

0 ;:=. лал! - картка облiку), вiдомостi яких повиннi мiстити iнформацiю, необхiдну для ведения
· .:...:-:-;:;-.:;кого облiку вiдповiдних фшансово-господарських операцiй.

: 7 ::. ;:-:1:а.1 облгку укладених та виконаних договорiв ведеться в хронологiчному порядку та мае
- . -: ;: -:- .:ку iнформацiю: номерзаписуза порядком;дату i номерукладеногодоговорув хронологiчному

- 0_-::0~-. ::.:.,1\fенуванняюридичноi особи або прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичноi особи - споживача
__ : зих послуг; iдентифiкацiйний код юридичноi особи або реестрашйний номер облiковоi

:-::.-::лника податкiв фiзичноi особи - споживача фiнансових послуг (для фiзичних осiб, якi
~,; : ·: ре.ппйш переконання вiдмовляються вiд прийняття ресстрашйного номера обшковот. . . . .:-::.-:::пника податкш та повщомили про це вщповщному контролюючому органу 1 мають

-,·:, ъ паспорп, - серiя та номер паспорта); розмiр фiнансового активу (фiнансового лiзингу) в
:: : ·-~У виразi згiдно з умовами договору та дата зарахування (перерахування) фiнансового

- :: : ::.:. поточний рахунок фiнансовоi установи; дату закiнчення строку дii договору (дату
::.::::'!Я або припинення дii договору).
: :::.;-тки облiку укладених та виконаних договорiв мають мiстити:
_ ::J\fep картки;
.,. лагу укладення та строк дii договору;
:: найменування юридичноi особи або прiзвище, iм'я, по батьковi фтзичног особи - споживача
; .нэнсових послуг;
:- .лентифпсашйний код юридичноi особи або реестрашйний номер облiковоi картки платника
:-::,=,.Jаткiв фiзичноi особи - споживача фiнансових послуг (для фiзичних осiб, якi через свог
;-:.1iгiйнiпереконання вiдмовляються вiд прийняття реестрашйного номера облiковоi картки
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ллатника податкiв та повiдомили про це вiдповiдному контролюючому органу 1 мають
з.лмпку в паспортi, - серiя та номер паспорта);
г: вид фiнансового активу, який е предметом договору;
.1) втдомосп 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 з договором;
- суму винагороди;. .- суму гнших нарахувань зпдно з умовами договору;
- загальну суму та/або розмiр фiнансових активiв, одержаних на дату заповнення картки;
- графiк отримання грошових коштiв вiд кшснта фiнансовоi компанп за умови, що договором
про надання фiнансових послуг передбачений обов'язок кшента здiйснювати передання
грошових коштiв фiнансовiй компанii за графiком;
-: 1 реквiзити документа (iв), який (i) шдтверджуе (ють) виконання зобов'язань сторiн за
логовором про фiнансову послугу (дата та номер платiжного документа, акт виконаних робiт
тошо).
S.6. У разi необхiдностi Товариство може доповнити журнал облiку укладених та виконаних

. з : ;:-iв та картки облiку укладених i виконаних договорiв надання позики додатковою
- . гмашсю.

S. - . Журнал та картки облiку укладених та виконаних договорiв ведуться Товариством в
. · >.-:; ::- ншй форм! iз забезпеченням можливостi розкриття iнформацii вiдповiдно до законодавства

с-:-.::._:,;: з обов'язковою можливiстю роздрукування iнформацii на будь-який момент. Товариство
- ::: · яззне забезпечити зберiгання електронноi форми журналу та карток облiку укладених та

:-,.::.::1:х логовортв таким чином, щоб забезпечити можливiсть вiдновлення втраченот iнформацii у
::: ;:::,:кнення будь - яких обставин непереборнот сили.

9. ВI.JПОВЩАЛЬНIСТЬПОСАДОВИХ ОСIБ, ДО ПОСАДОВИХ ОБОВ'ЯЗКIВ ЯКИХ
нс.п.жить БЕЗПОСЕРЕДНЯ РОБОТА З КЛ1€НТАМИ, УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ

ДОГОВОРIВ
:.,._:. Кожний працiвник Товариства (посадова особа), до посадових обов'язкiв якого належить

.: : .:~;:--:.:ня робота з кшентами, укладання та виконання договорiв, несе особисту вiдповiдальнiсть
_ :: : ::-:--:о.1ь. належне виконання та документальне супроводження умов договорiв фiнансового



~.2. Працiвник, з вини якого виникли порушення чинного законодавства, даних Правил чи
= : ;-у щодо порядку та умов здiйснення фiнансового лiзингу i спричинена шкода Товариству чи

особам, несе дисциплiнарну i майнову вiдповiдальнiсть у вiдповiдностi з чинним
· лэвством Украши та внутрiшнiми розпорядчими документами Товариства (посадовi

- • 0::..::ii" та iн.) .
.:..3. Керiвник Товариства несе особисту вiдповiдальнiсть за дотримання Товариством чинного

. лэвства Украши пiд час здiйснення дiяльностi з надання послуг фiнансового лiзингу .
.. -+. Головний бухгалтер несе вщповщальнгстъ:
: з стан бухгалтерського облiку операцiй з фiнансового лтзингу;
: :: свосчасшстъ подання [нформацй, що надаетъся до Нацкомфшпослуг вiдповiдно до чинного
лзэства Украши, та ii достовiрнiсть;
: :: :тримання i збереження у належному станi документацй щодо надання послуг з

_ •. 2 :,:-о .·пзингу.
- ~. Ступiнь вiдповiдальностi посадових осiб та працiвникiв Товариства встановлюстъся
.: :-: :, до укладених з ними трулових договортв, посадових iнструкцiй, затверджених
,. :'.[ Товариства, та згiдно вимог чинного законодавства Украши.

l lJ. апис ЗАВДАНЬ, якт шдлягхють ВИКОНАННЮ кожним ПIДРОЗДIЛОМ
ФIНАНСОВОIУСТАНОВИ

: . Основними завданнями, якi шдлягаютъ виконанню посадовими особами та/або
.-::: .. .и Товариства, с:

: . l . Укладення Договорiв про налання послуг фiнансового лiзингу;
: ::.. Ознайомлення кшенпв з Внутршппми правилами, умовами Договору надання послуг

=: . . лгзингу та надання кшентам шформацй, визначеноi" законодавством Украши;
: . : . .3. Ведения реестргв, а також журналу облiку укладених та виконаних договорiв.
: :,.:.. У контексп виконання посадових обов'язкiв:
>).2.1. Завданням керiвника Товариства е здiйснення розробки напрямкiв та найбiльш

. ; ;;:·:~;шнпх способiв надання фiнансових послуг,
10.2.2. Завданням головного бухгалтера (бухгалтерй) е правильне вiдображення операцiй з

· ---~:::,:!Я фiнансових послуг на пiдставi укладених договорiв з урахуванням вимог чинного
_,· ::1.'.JавстваУкраши.

10.2.3. Завданням працiвникiв юриличнот служби (за i"i наявностi) е аналiз правових аспектiв
.: :.::- :::.::;-: з надання фiнансових послуг, контроль за дотриманням норм чинного законодавства при

· .::._-::.::,нi договоргв, здiйснення захисту прав та iнтересiв Товариства правовими засобами.
: \2.4. Завданням вiддiлу по роботi з кшснтами (за його наявностi) е супроводження

__ ::::-:;:х Договорiв про надання послуг фiнансового лiзингу.
: ·:1.2.5. Завданням працiвника, вiдповiдального за проведения первинного фiнансового

- : ;-;шгу с здiйснення передбачених законодавсгвом процедур з виявлення фiнансових операшй,
· -=-~;;:гають фiнансовому монiторингу та iнших фiнансових операшй, що можуть бути пов'язанi з

: ::::.ri€ю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та
_ . :- взнню розповсюдження зброт масового знищення.
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