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1. ЗАГ АЛЬНI ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ
«АМПIР КАПIТАЛ» (у подальшому «Товариство») у своi'й дiяльностi при наданнi
поручительства дотримустъся цих Правил, що регулюють порядок надання фiнансових послуг.
1.2. Правилами визначаються умови та порядок укладання договорiв про надання
поручительства з клтентами, порядок i'x зберiгання, а також зберiгання iнших документiв,
пов'язаних з наданням цього виду фiнансових послуг, порядок доступу до документiв та iншоi'
iнформацii', пов'язаноi' з наданням фiнансових послуг, та систему захисту шформацй, порядок
проведения внутрiшнього контролю щодо дотримання законодавства та внутрiшнiх
регламентуючих документiв при здiйсненнi операцiй з падания цього виду фiнансових послуг,
вiдповiдальнiсть посадових осiб, до посадових обов'язкiв яких належать безпосередня робота з. .кшентами, укладання та виконання зазначених договоргв,

2. УМОВИ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРIВ З КЛ1€НТАМИ
2.1. Надання поручительства здгйснюетъся на умовах i'x платностi шляхом укладення договору
падания поручительства.
2.2. Договiр укладаеться шляхом пропозицii' однiеi' сторони укласти договiр (оферти)
прийняття пропозицii' (акцепту) другою стороною. Договiр е укладеним, якщо сторони в
належнiй формi досягли згоди з ycix iстотних умов договору.
2.3. Договори про надання поручительства, якi укладаються Товариством з метою надання
фiнансових послуг, повиннi мiстити iстотнi умови, передбаченi цими Правилами.
2.4. Договiр про падания поручительства повинен мiстити наступнi умови:

назву документа;
назву, адресу та реквiзити суб'скта господарювання;
ПIБ фiзичноi' особи, яка отримуе фiнансовi послуги, 11 адресу або найменування,
мiсцезнаходження юридичноi'особи, iншi реквiзити сторiн;
предмет Договору з боржником, найменування фiнансовоi'операцi'i;
розмгр поруки;
порядок змiни i припинення дii' договору;
права та обов'язки сторiн;
строки та умови взаеморозрахунюв;
строк дi'i Договору про падания поруки;
пiдтвердження, ознайомлення кшента з нормами ч. 2 статтi 12 Закону Украi'ни «Про
фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг»;
вiдповiдальнiсть сторiн за невиконання або неналежне виконання умов договору;
iншi умови за згодою сторiн;
юридичнi адреси i реквiзити сторiн Договору про надання поруки;
пiдписи сторiн Договору про надання поруки.
Укладення Договору про падания поруки зшйсвюетъся при пред'явленнi Товариству

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

2.5.. .клгентом наступних докуменпв:
• заяви на iм'я Товариства на одержання поруки;
• копii' правовстановлюючих документiв кшента (для юридичних осiб);
• копн паспортних даних та довiдки про присвоения iдентифiкацiйного коду

(реестрашйного номеру облiково'iкартки платника податкiв) за наявностi (для фiзичних осiб)
• анкети кшснта за встановленою формою.

За вимогою Товариства, кредитор та боржник (надалi також окремо - кшент) повинен
додатково надати наступнт документи:

• документ, що шдтверджус наявнiсть постiйного мiсця роботи у фiзично'iособи;
• довiдка про заробiтну плату;
• податкову звiтнiсть за попереднiй рiк та/або iншi документи, необхiднi для аналiзу

фiнансового стану кшснта;
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• iншi документи на розсуд Товариства, необхiднi для прийняття рiшення стосовно надання
поруки.

2.6. При укладеннi договору кшснг мае право вимагати вiд Товариства надання балансу або
довiдки про фiнансове становище, пiдтвердженi аудитором (аудиторською фiрмою), а також
бiзнес-план, якщо iнше не передбачено законодавством Украши.
2.7. Вiдповiдальна особа Товариства перевтряе та анашзуе наданi кшентом документи,
iдентифiкуе його та вивчае правовий статус.
2.8. Пiсля аналiзу всiх документiв та прийняття рiшення про укладання договору эдгйснюетъся
його оформления.
2.9. Пiсля пiдписання Договiр про надання поруки набувае юридичнот сили i е обов'язковим дня
його виконання всiма учасниками Договору.
2.1 О. У разi порушення умов Договору Товариство мае право вимагати вiдшкодування збиткiв.

3. ПОРЯДОК ЗБЕРIГАННЯ ДОГОВОРIВ ТА IНШИХ ДОКУМЕНТIВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З
НАДАННЯМ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ

3.1. Укладенi договори зберiгаються у металевiй (их) шафi (ах), що зачиняються, або в окремiй
кiмнатi, за описом та розмiщуються у хронологiчному порядку. У разi зберiгання договорiв в
окремiй кiмнатi на дверях таког кiмнати мае бути встановлений дверний замок. Доступ до таког
кiмнати обмежений, надаетъся особам, вiдповiдальним за збереження документiв, на пiдставi
наказу кертвника,
3.2. 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 складаетъся комiсiею з експертизи цiнностi документiв, та
затверджуетъся керiвника Товариства. Пiсля знищення на актi роблять вiдмiтку про спосiб
знищення документiв. Вiдмiтку засвiдчують пiдписом посадово[ особи, яка здавала документи
для знищення/знищувала документи.
3.3. Вiдповiдальнiсть за правильну органiзацiю та додержання встановленого порядку
зберiгання договорiв покладасться 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.
3.4. 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 здгйснюеться працiвником, на якого покладено формування
справи. Керiвник мае визначити мiсце (архiв) для зберiгання договорiв дiя яких припинена.
3.5. Укладання, ресстрашя та облiк Договорiв зшйсвюеться шляхом ведения Товариством
журналу облiку укладених та виконаних договорiв та карток облiку укладених та виконаних
договорiв (далi - картка облiку), вiдомостi яких повиннi мiстити iнформацiю, необхiдну для
ведения бухгалтерського облiку вiдповiдних фiнансово-господарських операцiй.
3.6. Журнал облiку укладених та виконаних договорiв ведеться в хронологiчному порядку та
мае мiстити таку iнформацiю: номер запису за порядком; дату i номер укладеного договору в
хронологiчномупорядку;найменування юридичнот особи або прiзвище, iм'я, по батьковi фтзичнот
особи - споживача фiнансових послуг; iдентифiкацiйний код юридичног особи або ресстрашйний
номер облiково"i картки платника податкiв фiзично"i особи - споживача фiнансових послуг (для
фiзичних осiб, якi через свот релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття ресстрашйного
номера облiково"iкартки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдному контролюючому
органу i мають вiдмiтку в паспортi, - серiя та номер паспорта); розмiр фiнансового активу
(поруки) в грошовому виразi згiдно з умовами договору та дата зарахування (перерахування)
фiнансового активу на поточний рахунок фiнансовоi" установи; дату закiнчення строку дii"
договору (дату анулювання або припинення дi"i договору).

Картки облiку укладених та виконаних договорiв мають мiстити:
а) номер картки;
б) дату укладення та строк дi"i договору;
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в) найменування юридично"i особи або прiзвище, iм'я, по батьковi фiзично"i особи - споживача
фiнансових послуг;
г) iдентифiкацiйний код юридично"i особи або реестрашйний номер облiково"i картки платника
податкiв фiзично"i особи - споживача фiнансових послуг (для фiзичних осiб, якi через свог
релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реестрашйного номера облiково"iкартки
платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдному контролюючому органу i мають
вiдмiтку в паспортi, - серiя та номер паспорта);
г) вид фiнансового активу, який е предметом договору;
д) 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 з договором;
- суму винагороди;. .- суму шших нарахувань зпдно з умовами договору;
- загальну суму та/або розмiр фiнансових активiв, одержаних на дату заповнення картки;
- графiк отримання грошових коштiв вiд кшента фiнансово"iкомпанп за умови, що договором
про надання фiнансових послуг передбачений обов'язок кшснта здiйснювати передання
грошових коштiв фiнансовiй компанй за графiком;
е) реквiзити документа(iв),який(i) пiдтверджуе(ють)виконання зобов'язань сторiн за договором
про фiнансовупослугу(датата номерплатiжногодокумента,акт виконанихробiттощо).

3.6.1.У разi необхiдностi Товариство може доповнити журнал облiку укладених та виконаних
договорiвта карткиоблiкуукладенихi виконанихдоговорiвнаданняпорукидодатковоюiнформацiею.
3.6.2.Журнал та картки облiку укладених та виконаних договорiв ведуться Товариством в
електроннiй формi iз забезпеченням можливостi розкриття iнформацi"i вiдповiдно до
законодавства Укра"iни з обов'язковою можливiстю роздрукування iнформацi"i 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
втрачено"iiнформацi"iу разi виникнення будь - яких обставин непереборнот сили.

4. ПОРЯДОК ДОСТУПУ СПОЖИВАЧIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ ДО ДОКУМЕНТIВ
ТА тншот IHФOPMAЦii, пов-язхнот З НАДАННЯМ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ

ТОВАРИСТВОМ. СИСТЕМИ ЗАХИСТУ тноогмхцп
4.1. Кшенту эабезпечусться право доступу до iнформацi"i щодо дiяльностi Товариства.
Уповноваженi посадовi особи зобов'язанi на вимогу кшснта в порядку, передбаченому Законом
Укра"iни «Про доступ до публiчно"iiнформацi"i»,надати таку iнформацiю:

1) вiдомостi про фiнансовi показники дiяльностi Товариства та його економiчний стан, якi
пiдлягають 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 фiнансово"iустанови, якi знаходяться у власностi членiв П 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
4.2. Товариство до укладення з кшентом договору про надання фiнансово"iпослуги додатково

надас йому iнформацiю про:
1) фiнансову послугу, що пропонуеться надати кшенту, iз зазначенням вартостi цie"i

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

2) умови надання додаткових фiнансових послуг та "ix вартiсть;
3) порядок сплати податкiв i зборiв за рахунок фiзично"iособи в результап отримання

фiнансово"iпослуги;
4) правовi наслiдки та порядок здiйснення розрахункiв з фiзичною особою внаслiдок

дострокового припинення надання фiнансовоУпослуги;
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5) механiзм захисту фiнансовою установою прав споживачiв та порядок урегулювання
спiрних питань, що виникають у процесi падания фiнансово'i послуги;

6) реквiзити органу, який зшйснюе 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 пропонуе фiнансовi послуги,
що надаються iншими фiнансовими установами.
4.3. 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.

4.4. Пiд доступом до документiв та iншо'i iнформацi'i з падания фiнансових послуг для
спiвробiтникiв Товариства розумтеться письмово оформлений дозвiл керiвника Товариства.
Доступ спiвробiтникiв Товариства до документiв та iншо'i iнформацi'i, пов'язаног з наданням

фiнансових послуг, якi складають комерцiйну таемницю, вважаеться правомiрним, 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 сво[ми функцiональними обов' язками

повинен мати допуск до документiв та iншо'i iнформацiУ,пов 'язаног з наданням фiнансових послуг;
· пройшов iнструктаж щодо загальних правил збереження комершйно] тасмниш та дав

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

iншо'i iнформацi'i, пов'язанот з наданням фiнансових послуг.
4.5. Керiвник та працiвники Товариства повиннi забезпечувати конфiденцiйнiсть шформацй,
що надаетъся Кшснтом i становить його комерцiйну або професiйну таемницю.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРIШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЩОДО ДОТРИМАНИЯ
ЗАКОНОДАВСТВА ТА BHYTPIШHIX РЕГЛАМЕНТУЮЧИХ ДОКУМЕНТIВ ПРИ

ЗДIЙСНЕННI ОПЕРАЦIЙ З ПАДАНИЯ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ
5.1. Товариство запроваджуе систему внутрiшнього контролю, щодо дотримання
законодавства та внутрiшнiх регламентуючих документiв при здiйсненнi фiнансових послуг, а
саме падания поруки.
Внутрiшнiй контроль - це сукупнiсть процедур, що здiйснюються Товариством i забезпечують:

Дотримання законодавства та внутрiшнiх регламентуючих документiв при наданнi послуг з
поручительства
Достовiрнiсть та повноту iнформацi'i, яка надаеться виконавчому органу Товариства
Збереження активiв Товариства
Виконання планiв Товариства

До факторiв контролю належать:
дiяльнiсть керiвництва (власникiв);
економiчна полiтика та методи керiвництва;
органiзацiйна структура гцдприсмства i методи розподiлу функцiй управлiння та
вiдповiдальностi;
управлiнськi методи контролю, в тому числi кадрова полiтика i практика, а також порядок
розподiлу обов' язкiв.

Специфiчнi заходи контролю, якi забезпечують:
перiодичне зiставлення, аналiз i перевiрку рахункiв;
перевiрку арифметичног точностi записiв;
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контроль умов функцiонування та використання комп'ютерних iнформацiйних систем,
зокрема пiдтримання контролю над перiодичними змiнами комп'ютерних програм, доступ до
бази iнформацiйних даних;
введения та перевiрку контрольних рахункiв i перевiрочних облiкових ресстртв по рахунках;
порядок проходження та затвердження документiв (графiк документообпу);
зiставлення прийнятих внутрiшнiх правил з вимогами законодавчих актiв та зовнiшнiми
джерелами iнформацii;
порiвняння загально'i суми наявних грошових кошпв, товарно-матерiальних запасiв iз
записами в облiкових реестрах;
порiвняння та аналiз фiнансових результатiв дiяльностi шдприемства з показниками
фiнансового плану (прогнозу).

5.2. Внутрiшнiй контроль за дотриманням законодавства та внутрiшнiх регламентуючих
докуменпв (Правил) здiйснюють на умовах, визначених Статутом Товариства, згiдно чинного
законодавства:

контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства шляхом проведения чергових та
позачергових перевiрок (ревiзiй);
своечасно доводити до вiдома Загальних зборiв, результати проведених перевiрок у формi. . . .письмових звгпв, доповщних записок, повтдомлень
Товариства;
iнформувати Загальнi збори про всi виявленi пiд час
посадових осiб Товариства;
готувати висновки стосовно рiчних звiтiв без яких загальнi збори неправомочнi
затверджувати звiти i висновки Ревiзiйно'i кoмici'i, порядок, розподiлу прибутку, строку та
порядок виплати частки прибутку (дивiдендiв), визначення порядку покриття збиткiв;
вимагати скликания позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттевим
iнтересам Товариства або виявлення зловживань з боку посадових осiб Товариства.

5.3. Контроль, що здгйсвюеться керiвником товариства, базусться як на аналiтичнiй iнформацii"
поданiй службовцями та фахiвцями, так i на основi власних контрольних заходiв, а саме:

- ознайомлення пiд особистий пiдпис працiвникiв та посадовцiв Товариства iз Статутом,
внутрiшнiми положениями та iншими внутрiшнiми регламентуючими документами для
забезпечення належного виконання покладених на таких осiб трудових (посадових) обов'язкiв;
перевiрка дослiдження компетентностi працiвникiв, вiдповiднiсть посадам, якi вони обiймають;
аналiз обсягу активiв, лiквiдностi та обсягу наданих фiнансових послуг, ефективнiсть заходiв
Товариства з формування та використання резервiв; стан та якiсть виконання фiнансово-

. . .на засщаннях органтв управшння

. .перевгрок недошки та зловживання

економiчних планiв;
- конкурентоспроможнiсть Товариства;
- складнiсть та обсяг наданих фiнансових послуг, 'ix ефективнiсть;
- рацiональнiсть витрат на утримання Товариства;
- ступiнь iнформацiйно-аналiтичного забезпечення дiяльностi Товариства;
- адекватнiсть та ефективнiсть iснуючих заходiв внутрiшнього контролю;
- доцiльнiсть та можливiсть здiйснення органiзацiйних та процесуальних змiн у фiнансовiй

установт;
Ступiнь вiдповiдальностi керiвника Товариства визначастъся трудовим контрактом (у разi

укладення), посадовою iнструкцiею та вимогами чинного законодавства Украши.
5.4. Iнституцiйний контроль - проведения планових перевiрок уповноваженим пiдроздiлом
Товариства для незалежно] оцiнки ефективностi роботи, впровадженоi системи управлiння та
контролю ризикiв, а також якосп органiзацii процесiв та здiйснення операцiй учасниками
процесiв. Iнституцiйний контроль здгйснюетъся шляхом аналiзу щоквартальних звгпв
працiвникiв та проведения перевiрок, якi проводяться не рiдше двох разiв на рiк.
5.5. В Товариствi запроваджено наступний порядок внутрiшнього контролю за дотриманням
законодавства та внутрiшнiх регламентуючих документiв при здiйсненнi операцiй з надання
фiнансових послуг:

ресстрашя вхiдноi iнформацii щодо Кшенпв, iнших контрагентiв;
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первинний аналiз економiчно'i доцiльностi падания фiнансових послуг;
суворе дотримання внутрiшнiх правил та процедур, передбачених для укладання та

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

виконання договорш;
перевiрка повноти ресстрацй вхiдно'i iнформацi'i;
аналiз фiнансово-правових наслiдкiв укладення договорiв;
оцiнка ризикiв та причин 'ix виникнення;
супроводження та контроль за виконанням договортв;
перевiрка внутрiшньо'iта зовнiшньо'iбухгалтерськогта фiнансово'iзвiтностi Товариства;
оцiнка здатностi вiдповiдних вiддiлiв Товариства належним чином зберiгати активи;
оцiнка доцiльностi, рентабельностi придбання матерiальних ресурсiв, коштiв,

рацiональнiсть та ефективнiсть 'ix використання;
оцiнка здатностi працiвникiв Товариства досягати вiдповiдних операцiйних або

програмних цiлей i виконання необхiдних завдань;
виявлення та аналiз прогалин i недошкгв у процедур! та квалiфiкацiйному рiвнi

працiвникiв Товариства за наслiдками здiйснених контрольних заходiв;
органiзацiя семiнарiв та навчання працiвникiв Товариства з метою полiпшення 'ix

фахового рiвня.
5.6. Ступiнь вiдповiдальностi посадових осiб та працiвникiв Товариства встановлюстъся
вiдповiдно до укладених з ними трудових договорiв, посадових iнструкцiй, затверджених
керiвником Товариства, та згiдно вимог чинного законодавства Украши,

Порядок взаемодй пiдроздiлiв Товариства щодо здiйснення ефективного внутрiшнього
контролю визначаеться внутрiшнiми трудовими правилами, посадовими iнструкцiями,. .трудовими договорами 1 договорами цившьно-правового характеру.
5.7. В разi порушення працiвниками Товариства цих Правил, до нього в установленому чинним
законодавством порядку може бути застосовано заходи впливу, передбаченi Колективним
договором та чинним законодавством Украши.
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6. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ПОСАДОВИХ ОСIБ, ДО ПОСАДОВИХ ОБОВЯЗКIВ ЯКИХ
НАЛЕЖИТЬ БЕЗПОСЕРЕДНЯ РОБОТА З КЛ1€НТАМИ, УКЛАДАННЯ ТА

ВИКОНАННЯ ДОГОВОРIВ
6.1. Посадовi особи Товариства, до посадових обов'язкiв яких належить безпосередня робота з

кшснтами, укладання та виконання Договорiв зобов'язанi:
• виконувати сво'i посадовi обов'язки на пiдставi посадових iнструкцiй, цих Правил та

внутрiшнiх регламентуючих документiв Товариства;
• керуватись у свогйроботi чинним законодавством Украши;
• надавати органам контролю Товариства документи, необхiднi для контролю вiдповiдностi

здiйснення ними сво'iхпосадових обов'язкiв;
• надавати iнформацiю про виконання ними посадових обов'язкiв органам контролю

Товариства;
• не завдавати шкоди iнтересам Товариства, не порушувати прав та iнтересiв кшенпв

Товариства;
• нести встановлену законом майнову вiдповiдальнiсть.

6.2. Посадов! особи, до посадових обов'язкiв яких належить безпосередня робота з кшентами,
укладання та виконання Договорiв несуть вiдповiдальнiсть за вчинюванi ними дi'i в порядку та в
межах, передбачених чинним законодавством Украши, та статутом Товариства.

7. ПОРЯДОК МОНIТОРИНГУ НАДАНИХ ПОРУК
7 .1. Уповноваженi особи Товариства, якi безпосередньо здiйснюють монiторинг наданих порук,
повиннi дотримуватись вимог вiдповiдних нормативно-правових актiв про запобiгання та
протидiю легалiзацi'i (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню
тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброгмасового знищення.



8. ОПИС ЗАВДАНЬ, яктшдлягхюгь ВИКОНАННЮ КОЖНИМ ПIДРОЗДIЛОМ
ФIНАНСОВОIУСТАНОВИ

S.1. Основними завданнями, якi шллягаютъ виконанню посадовими особами та/або пiдроздiлами
Товариства, с:
S .1.1.Укладення Договорiв про надання поручительств;
S .1.2. Ознайомлення кшснпв з Внутрiшнiми правилами, умовами Договору надання
поручительств та надання клгентам гнформацп, визначеног законодавством Украши;
S.1.3.Ведения реестртв,а також журналу облгку укладених та виконаних договорiв.
S.2. Ступiнь вiдповiдальностi посалових осiб та працiвникiв Товариства встановлюсгься
втлповщно до укладених з ними трулових договорiв, посадових iнструкцiй, затверджених
кертвникомТовариства, та зплно вимог чинного законодавства Украши.
S.3. У контекстi виконання посадових обов'язкiв:
S.3.1.Завданням керiвника Товариства с здiйснення розробки напрямкiв та найбiльш ефективних
способгв надання фiнансових послуг.
S.3.2. Завданням головного бухгалтера (бухгалтерй) е правильне вiдображення операцiй з
надання фiнансових послуг на шдстав! укладених договорiв з урахуванням вимог чинного
законодавстваУкраши.
S.3.3. Завданням працiвникiв юридично] служби (за i"i наявностi) е аналiз правових аспектiв
операцiй з надання фiнансових послуг, контроль за дотриманням норм чинного законодавства
при укладеннi договорiв, здгйснення захисту прав та iнтересiв Товариства правовими засобами.
8.3.4. Завданням вiддi.:ту по роботi з клннгами (за йога наявностi) е супроводження укладених
Договор!впро надання поручительств.
8.3.5. Завданням працiвника, вiдповiдального за проведения первинного фiнансового
монпорингу е здiйснення передбачених законодавством процедур з виявлення фiнансових
операцiй, якi пiдлягають фiнансовому монiторингу та iнших фiнансових операшй, що можуть
бути пов'язанi з легашзашею (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом,
фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження збротмасового знищення.
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