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fiaHi Правила надання спо)I(ивчого кредиту пiд заставу трансIlортного засобу ПоВI-1оI'О
ТОВАРИСТВА кЛОМБАРЩ (ПЕРlIJИЙ) ТОВАРИСl'ВО З ОБМЕЖЕНОIО
BIДIlOBI/IAJIbHICTK) ((МIКРОФII-IАНС) I КОМПАl-{IЯ>> (надалi за ,гексгом - Правила)
розробленi вiдповiдrlо ло Закону УкраТrlи кПро (liIlattcoBi пtlслуги,га дер)I(авFtе регу.цIовання
риtlttiв фiнаrtсових послуг)), Закону Украiни <Про спо}Itив-.tе кредитування)), Закону Украitrи
кПро ЗастаВу), Закону Украiни <Про лiцензування видiв господаF)ськоI дiяльностi>, положень
ЩиВiльгtого кодексу Украiтtи та чинного законодавства УкраТни, зокрема, нор]\{отиrвно*
правових aKTiB оргаtliв. Iцо здiЙснюють дер)l(авне регулюванllя ринкiв фiнансови" поiпуr.

l. Вимоги ло JIомбарду т,а л-lого Billol(peмJlellllx lliдро,злilliв лл1l
надаlltlя фiнансових посJIуI,

1.1. ГIОВtIЕ 'IоI]Арис,Гво "лоI\4БАрд пЕрLtIиЙ" ,говАрис],во з оБмЕжЕноIо
ВIДГIОВtДАЛЬI,-lIСТIО "МIКРОФIIIАI,{С" I KOMПAIIIj]"'(rla:la;ri за ,гeKcToM -_ Jlоiчrбарrл) ,га

йсlгtl вiдоl<ремtлеrti пi7lрtl:з2li;rлt с,гвореlti з ме,гоlо зzrl{оl]оJlеllttя поIIиту с]liзи.tt,tих осiб rla фiriаrrсовi
'Га сУПу'r'нi гtослуги Jlомбарлу та отримаrrня прибуr,ку Bilr I{аl(iitlня фiнансових ,l,a супуr,нi.ч
послуг JIошrбар;tу.
\.2. [\ля надання фiнаrrсовttх посJIугJIомбарл вi2lповiдас таким виIиога\,I:
1.2.1 . fiялt ttiсть Ломбарлу вiдповiдае вимогаN4 законодавства про фilrапсовi посjlуги.
|.2.2,Ломбард Bнecetll.tй ло Сдиного держаtsного ресстру ,ориличFIрIх осiб, фiзичних осiб-
пiдприсмцiв'га громадських формуваrrь та до flерхtавI-lого pe€crpy фiнаlrсових установ.
1.2.З. Ломбард мас лiцензilо на надання фiнансових lтослуг,
1.2.4. Jlомбард мас Правила, якi регламентують надання JIrэмбарлом фiнансових та супутrriх
послуг, затвердженi протоколом загальних зборiв учасникiв.
1.2.5. Yo'raHoB'li локументи Ломбарлу вiдповiдаlоть виI,dогац,I законодавства ],а мiс,гять
вичерпгtиЙ перелiк виz{iв фiнансових та супутнiх послуг, якi надас Ломбарл.
1.2.6. В повItому наймеtlуваrrIлi Ломбарду мiс,гиться сJIово "лt}Iчlбард".
1.2.7. JIомбард не здiйснюс буль-якоi iнrпоТ пiдприсмниtlьtсоТ дiялыrостi, tcpiM пiлприсмtlиt{ькоi
дiяльrIосr,i, передбаченоi законодавством д.liя ломбардiв.
1.2.8. Ломбарл мае власну об;liltову та рееструIочу cI.IcTeMy, яка вiдповiдас вимогаNl,
УсТановленим нормагивно-правоtsими актами органу, що злiлiснюс. державне регулюван[Iя
ригtкiв фiнансових rIослуг.
1.2,9.У своТй дiялыtос,гi Ломбард дотримусться tsимQг tIиt-iного законодавства Украittи,
зокрема про захист прав споживачiв.
1.2.10. Ломбарл мае сформований резервний (страховий) фонд вii]повiдrrо до cTaTTi l4 Закону
УкраIrlи кПро господарськi товариства).
|.2.11. I]rIасний капi,rал Ломбарлу сlа[Iовить rle менше одного мi.пьйону гривеI{ь.
1 .З. I}iдокремленi пi7дроздiли Ломбарлу вiдповiдаю,Iь таким вимогам :

1.З,1.Iнформацiя про Bci вiдокремленi пiдроздiли Ломбарду внесена ло Сдиного державного
РееСТРУ IОРИДиЧниХ осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань та до
Щерхсавного реестру фiнансових установ.
1.3.2. Щiяльнiсть вillокремлених пiдроздirriв Ломбарду вiдповiдае вимогам :Jаконодавства про
фiнаllсовi llосJIуги.
1.3.З. Вiдоlсрем;tенi пi2lроздi.lIи Ломбарду Millol,b облiкову та ресс,граrliйну системи, яlкi
вiдllовiдають вимогам нормативно-правовими актами орга}r}:, ш{о здiйснtос державне
регулюtsаItня ринкiв фiнансових посJIуг.
1.3.4. ПоложеIIFIя про вi;докремленi пiдроздiли Ломбарду мiстять вичерпний перелiк lзидiв
dliнансових та суIIу,гнiх гlослуг, яlti моrку,гь налаI]ати цi пiдроздiли.
l.З.5. У своТй дiяльltос,li вiлокремлеrri пiдроздiли Ломбарлу дотримуються вимог чинного
законодilвсr,rза УкраТl{и, зокрема, про захист IIpaB опожива.Iiв.

2. Фiнаlлсовi послуги т,а супутнi послуги Ломбарлу
2.1. JIомбарл нада€ насr,упнi фiнансовi послуги:
- надання коштiв у позику, втому числi i на умовах фiнансовоr.о кредиту.
Ломбарл мас право надавати насr,упнi супу,гнi посJIуги:
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- оцiнка заставленого майна у вiдповiдностi до чинного законодавства та / або умов договору;
- надання посередницьких послуг зi страхування предмета застави (за наявностi агентського
договору зi страховою компанiсю);
- реалiзачiя заставленого маЙна у вiдповiдностi до чинного законодавства та / або умов
договору.
2.2. Надання фiнансових послуг здiйснюсться за мiсцезнаходженням Ломбарлу ,гаlабо його
вiдокремлених пiдроздiлiв.

3. Умови та порядок укладання Ломбардом логоворiв зi
споживачами фiнансових послуг

3.1. Кредитний договiр (лалi за текстом - Щоговiр) вiдповiдае вимогам, встановленим чинним
законодавством УкраТни, зокрема, статтею б Закону Украiни <Про фiнансовi послуги та
державне регулювання ринкiв фiнансових послуг) та cTaTTeIo 12 Закону Украiни uПро
спо)IIивLIе кредитування), зокрема мiстить:
1) найменування та мiсцезнаходження Ломбарлу та кредитного посередника (за наявностi),
прiзвище, iм'я, по батьковi та мiсце проживання споживача (позичальника);
2) тип кредиту (кредит, кредитна лiнiя, кредитування рахунку тощо), мета отримання кредиту;
З) загальний розмiр наданого кредиту;
4) порядок та умови надаII}Iя кредиту;
5) строк, на який на/Iасться кредит;
6) необхiдtлiсть укладен[Iя договорiв lцоло супровiдних послуг TpeTix осiб, пов'язаних з
отриманням, обслуговуваIiням та поверI]енням кредиту (за наявностi);
7) види забезпечення наданого кредиту ("кщо кредит надаеться за умови отримання
забезпечення);
8) процентI{а ставка за кредитом, ii тип (фiксована чи змiнtована), порядок ii обчислення, у
тому числi порядок змiни, та сплати прочентiв;
9) opieHToBнa реальна рiчна процентна ставка та opicHToBнa загальна BapTicTb кредиту для
споживача на дату укладення договору про спохtивчий кредит. У разi вiдсутностi у
кредитодавця iнформацiТ про BapTicTb певноi супровiдноТ послуги, що надасться спо}кивачу
третьою особою пiд час укладенFIя договору про споживчиЙ кредит, opieHToBHa BapTicTb такоi
послуги визначасться вiдповiдно до пункту 7 частини третьоi cTaTTi 9 Закону УкраТни кПро
споживче кредитування). Yci припущення, використанi для обчислення opicHToBHoi реальноi
рiчноТ процентноi ставки таlабо opieHToBHoi загальноi BapTocTi кредиту, повиннi бути
зазначенi;
10) порядок повернення кредиту та сплати процентiв за користування споживчим кредитом,
включно iз кiлькiстю платежiв, Тх розмiром та перiодичнiстlо внесення, у виглядi графiка
платеrкiв (у разi крелитуваrIня у виглядi кредитування рахунку, кредитноТ лiнii графiк
платежiв може не надаватися);
l 1) iнформацiя про наслiдки прострочення виконання зобов'язань зi сплати платехtiв, у тому
числi розмiр неустоЙttи, процентноТ ставки, iнших платехtiв, якi застосовуються чи стягуIоться
при невиконаннi зобов'язання за договором про сполсивчий кредит;
12) порядок та умови вiдмови вiд надання та одержання крелиту;
1З) порядок дострокового повернення кредиту;
14) вiдповiдальнiсть cTopiH за порушення умов договору;
15) право споживача на звернення до Нацiонального банку Украiни у разi порушення
кредитодавцем, новим кредитором таlабо колекторською поrПiri.Ь запоrода"ства у сферi
споживчого кредитування, у тому числi порушення вимог щодо взаемодiТ iз споrкиваLIами при
врегулюваннi простроченоi заборгованостi (вимог щодо етичноТ поведiнки), а також на
звернення до суду з позовом про вiдшкодування шкоди, завданоТ споживачу у процесi
врегулювання простроченоi заборгованостi.
У ffоговорi MolttyTb бути зазначенi iHlTli умови, визначенi законом та за домовленiстю cTopiH.
ffo укладення Щоговору Ломбард надас споживаLIу iнформацiю за спецiальною формою
(паспорт споживLIого кредиту), встановленою у !одатку l до Закону УкраТни <Про споrкивче
кредитування), у письмовiй формi iз зазначенням дати надання такоТ iнформацii та TepMiHy ii
актуальностi.
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З.2, КРелит надастьсri дiезлатним фiзичнимr особам не молодшим
18-тИ poKiB на власнi потреби гIiд засr,аву транспор,гного засобу (далi - Позичальники). За
корис,гуваrIня кредитом Позичальник сПлачус проt{енти згiдно iз т,арифами Ломбарлу.
3.3. Кредит надасться Позичальниковi за умови надання документа, що посвiдчус особч
(пасrlорта) з ре€страцiеrо мiсця проживання ],а ресстрацiйного номеру облiковоТ кар,[ки
l]ла],ника податкiв.
З.4. Bci розрахунки Mi>tc Сторонами за {оговором здiйснIоlот,ься виклюLIно в нацiоналыliй
грошовiй одиницi УкраТни * гривнi. Форма надання кре/{итv зазFIачас,гься у специфiкацii, яка
С'ганоВИ'гь невiл'смну час,гину /]оговору. Креди,г надасться за вибором ПозичалыIика:
- У гОтiвкОвiй формi пшяхом пере7дачi грошових Iсош,гiв ГIози.lальtlику з каси вiдокремJlеl{ого
riiдроздiлу Ломбарду;
- У беЗГОтiвковiй формi шляхом перерахування гроlпових ttоштiв на потоtIний рахунок
ГIози.Iальн и ка;
- у змitпанiй формi.
3.5. flоговiр, Bci змiлtи та доповItення /lo tlього пабуваtо,гь Iориличноi силу пiсля Тх гtiдписангlя
с,горонами.
З.6, ffoKyMeHToM, що пiд,гверджуе факт, повноi або частковоТ сплати кредиту, е платiхtний
докумеI,Iт, виданий Ломбарлом або банком. floKyMeHToM, tцо пiдтвердлсус факт, наданIIя
зас],ави е 21оговiр застави транспортного засобу, пiдписаний обома сторонами !оговору.
11редме'г Застави на час дiТ l{оговору залишасться у ltopиcTyl]aHrri ГlозичаJIыtика.
З.7. ПозичаЛьник мас право розiрва,ги flоговiр в одFIостороIIIIьому порrIдку або вiдмовLI.гись
вiД /{ОговорУ Протягом 14 (чотирттадцяти) днiв з дня його уi(JIадання вiдповiдлtо до Закону
Украiни кПро споrкивче кредитування).
З.8. У разi здiйснення заlIовоJlення вимог Ломбарду за paxylroк транспортного засобу, що е
предметом застави за flоговором, зобов'язання По:зичалыrика вважаIоться повнiстю
tsИКОНаниМи, а ,Щоговiр - приIIиFIеItим. Зобов'язання Позичальника (Заставодавця)
обмежуються вартiсто предмета застави.
3,9. У разi невиконаI{ня або неналежного виконання Пози.rалыIиком своiх зобов'язань за
f[оговороМ, ПозичальниК нада€ ЛомбардУ правО переуступLIтИ своТ права вимоги ло
ПОзичалт,ника своТм правонаступItикам пIляхом укладаннrI дlоговорiв переуступлення прав
ВиМОГИ (цесiТ), фак'горинг,у, ToIIlo без о,грима}lня додаткоtзоТ зI,оди на це Позичальникаl з

урахуваr]ня положень Заl<ону Украirlи <ГIро споrкивLIе кре/]и,гувil1-1ня).
3.10. Ломбард, trовий кредитор мае право залучати коJIекторську компанiю до врегулIовання
прос'грочеllоi заборг,ованостi за flоговором в порядку, передбачеллому Законом УкраТни кПро
спо}кивче кредитування).
3.11. Ломбард, новий кредитор, Kojleктopcbкa компанiя мас IIраво звертатися до TpeTix осiб у
ПОряДкУ 'га на умовах, передба.lеtrих с],а,г,I,ею 25 Закону Украiни <IIро споживLIе
КРеДИ'ГУВання), З метою iнформуваrrня про необхiднiсть виконання ГIозичальниlсом
зобов'язань за цим f{оговором.
З.|2. ЛОмбар:rУ, I{oBoMy кредитору, колек,горськiй tсомпанii заборонено trовiдомляl,ги
iНфОрмацiю Про укладення Позичальником Щоговору, його умови, стан виконання, наявнiсть
ПросТроченоi заборгованостi ,га iT розмiр особам, якi не е стороFIою !оговору, оltрiм випадкiв,
передбачених Заltоном УкраТrти <I1po споживtIе кредитуваItня).

4. Поряlдок нарахуванIrя процент.iв та IIовернсцнrI кредиту
4.|. Загальний розмiр надаI{ого Креди,rу, мета о,гриманI{я Кредиту, строк користуваrlня
КреДиТоМ, орiен'говна реаJIьна рiчна процентна ставка та opieHToBHa загальна вар,гiсть кредиту,
фiксований розмiр процент,iв за кожний лень користування креlIитом зазначаютьсrI у
Специфiкацii, яка е невiд'смIIою час,гиною !оговору.
4,2. НарахУвання процен,тiв :за користування кредитом здiйснюеться за кожен день
користування кредитом: з дня його надання до дня поверненнrI tsключно.
4.З. Проценти За користування Кредитом нараховуIоться на суму tцоденного заJIишку
заборгованос'гi за Itредитом до моменту фактичного його повернення Ломбарлу (в тому числi i
за перiод прострочення погашення Кредиту). Яrсrцо день надання,I,а повернення суми Креди,rу
спiвпалають, проценти за користування кредитом нараховуються вiдповiдно до Процеrrтноi
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ставки на суму наданих коштlв, як за один день користування ними. При розрахункупроцентiв за користування кредитом враховусться день надання та враховусться день
погашення Суми кредиту.
4.4. оплата Позичальником суми кредиту, процентiв та iншtих платежiв,
щоговором, здiйсttlосться буль-яким зручним для Позичальника способом, а саме
- готiвкового розрахунку шляхом внесенFIя Позичальником грошових коштiв

передбачених

у виглядi:
в касу буль-

якого вiдокремленого пiдроздiлу Ломбарду,
- безготiвкового розрахунку шляхом перерахування Позичальником
розрахунковий рахунок Ломбарду, зазначений у !оговорi.

гроltlових коlптlв I]a

4.5. ПозиЧаJIьниК зобов'язуСться повеРнути сумУ кредитУ у строк, передбачений ffоговором,
вiдповiднО до графiкУ платежiв, який с додатком та невiд'смпоrо 

"u.rrною !оговору.
4.б. ПозичаJIьник мае право достроково повернути суму кредиту, спJIативUIи проценти за
користування кредитом |ll tlitlltictl,.t,c,ix II()cjIYl " ll()l} я,]аIl1.1х ,з <lбс.ll.\i,()l]),l]itIIllrl N,I 

,1,1t II()l,i1lIIctltlrl\]
Iiрс/lи,|,\1, зазначенi в Специфiкацii, за перiод фактичного користування Кредитом.
4,7. У разi невиконання Позичальником зобов'язаFIь щодо повернення Кредиту у визначений
!оговором строк, Ломбарл може нараховуВати вiдсотки за ко>ltний день IIрострочення сплати
Кредиту та штрафнi санкцii, передбаченi Щоговором.
4.8. Якцо день надання та повернення суми кредиту спiвпадають, проценти за користування
кредитом нараховуються вiдповiдно до Процентноi ставки FIa суму наданих коштiв, як за один
день користування ними.
4.9. КоштИ, Що спрямовуються Позичальником на виконання зобов'язань за !оговором,
перераховуються з додержанням наступноТ черговостi: у першу чергу сплачуIоться
простроченi проценти за користування кредитом та прострочена до повернення сума креди.гу;
у другу чергу сплачуIотI)ся IIроL{енти за користування кредитом та сума креlIиту; у Tpel.Io
чергу сплачуються штраф та вiдсотlси прострочення.
4.10. У випадку непогашення Позичальником заборгованос,гi перед Ломбарлом у строк,
зазначениЙ У Специфiкацii Ломбарл нараховуе Позичалr,rIику проценти за весь строк
користування гроLUовими коIUl,ами в IIоря/Iку, визначеному fiоговором.

яl(оl,() ll(o нС Ililc,l,?ll}. It Ii()liIi()i\4\/ сlбсязi. яl(lII() 1,i}Kc lIl]aB(l гlсрсr,tбачсt,tе f [clt,tltltlptlпt .

Ломбард мас право звернути стягнення на предмет застави у порядку, строки та спосiб,
визначенi Сторонами у Щоговорi та Щоговорi застави, ш{о забезпечуе виконання грошового
зобов'язання Позичальника за ffоговором,

5. Iдентифiкацiя та верифiкацiя споживачiв фiнансових послуг
5.1. Ломбарл здiйснюе вiдповiдно до законодавства Украiни належ}Iу органiзацiю та
проведення первинного фiнансового монiторинГУ, Що нале)tним чином FIадае мотtливiс.гь
виявляти пороговi та пiдозрiлi фiнансовi операцiт (лiяльнiсть) незалеrкно вiд рiвня ризику
ДiЛОВИХ ВiДtlОСИН З Клiентом (проведення фiнансових операцiй без встановлення дiлових
вiдносин) та повiдомляти про них спецiально упоВtIоважений орган виконавчоТ влади, а також
запобiгатИ використанню своiХ послуГ для проведення клiснтами фiнансових операцiй з
протиправною MeToIo.
5.2. ЛомбаРд iдентифiкус та верифiкус особу Позичальника вiйовiдно до Закону УкраТни
кпро запобiгання та протидiю легалiзацii (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним
ш]ляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванrrю розповсюдження зброт масового
знищення).
5.3. Офiuiйнi документи особи мають бути чинними (лiйсними) на момент iх подання та
вклIочати Bci необхiднi iдентифiкацiйнi данi. Ломбарл не вчиняс правочинiв з анонiмними
особами та забезпечуе дотримання В своiй дiяльностi iнших вимог, передбачених для
фiнансовИх ,устаноВ чинниМ законодаВствоМ у сферi запобiганНо ,u проiидii легалiзацi1
(вiдпливанню) доходiв, одержаних злочинним шляхом.



5.4. lIля здiйснення налеrкноi перевiрки ГIозичальника ,га забезпечення спромоlкност,i
Ломбарлу викоIlувати IIравила внутрiшrнього фiнансоtsого монiтtlринг,у Ломбард мас право
витребувати передбачену заl(онолавсl,вом iнtРормацiк), якll стосу(,ться iдеllтифiкацiТ особи
Позичалы{ика, у органiв державноi влади, а також здiйснювати передба.rенi законодавствоIчI
заходи щодо збору такоi iнформацii з iнших джерел.

6. Згода на обробку персон:lJIьllих даIlих
б.1. ПозичzшIьник, виступаIоLIи в якостi суб'скт,а персоIIаJIьних даних i суб'ек,га кредитноТ
ic,r,opii, надае свою згоду на передання Ломбарду своiх персональних даних та Тх обробку з

метою оцiнки фiнансового стану Позичальника, його спроможностi виконати зобов'язання за

Щоговором та дJIя цiлей запобiгання та протидii легалiзацii (вiдмиванню) доходiв, одержаних
злочинним Lпляхом, фiнансуванню ,героризму та фiнаllсуваtrню розповсIодження зброТ
MacoBot,o зн ишtе}IIlя.

6.2. I-Iозичальник надас зголу щодо вJIасних персоналыIих /{аI{их, вкJlючаIочи iнформаtlitо ltptl
прiзвище, iм'я, по-батьковi, стать, громадянство, дату та мiсце народження, налзву i реrсвiзи,ги
документа, що посвiл.tус особу, адресу зареестрованого мiсця проживання, адресу фак,гl,t.rного
мiсця проживання, iдеrrтифiкацiйний номер платFIика подаr,кiв, вiдомостi Lцодо освiти,
сiмейного, соцiальнот,о та майнового стану, професiю, доходи, а також iнформацilо, яка стане
вiдомоtо Ломбарду у зв'язку з укJIаданням таlабо виконанням таlабо протягом строку лiТ
кредитного договору (надалi - flaHi).
6.З. Пози.Iалыrик пiд,гвердпrуе та гарантуе, що надапа ним irlформацiя - дос,говiрна, та
зобов'язусr,ься пiд,гримувати iT в актуальному cTaHi. У разi настання змiн в надаrriй
Позичальником iнформацiТ - BiH зобов'заний повiдомити про rle Ломбард протrIгом трьох
каJIеI{дарних днiв.
6.4. Згода Позича;lьника вкJIIочас в себе, в тому .Iислi, право .Цомбарлу здiйснювати обробку
flаних (у тому числi з використанням iнформацiйних (автоматизованих) систем), вклtочаю.Iи
вчинення дiЙ або сукупностi дiЙ, таких як збиралIня, ресстрацiя, накопичення, зберiганltя,
адаптуванtIя, змiна, поновлення, використання i поtпиренняr (розповсюд)l(ення, реыtiзztцiя,
пере,цача), у,lочнення (оllовлення, змiну, використання, розпоtsсюдхtення), копiюванлIя,
опублiкування, редаt,уваItня, компонування даних без редагiування Тх вrrутрiшнього змiсту,
пересилання поштою таlабо еJIектронними способами, передачу (iз тому числi транскордонну),
знеособлення, знищення персонаJIьних даних, власником яких с J{омбарл.
6.5. Згода lIозичальника включае в себе, в тому числi, право Ломбарду передавати Щанi
Позичальника TpeTiM особам (вклlочаючи, але не обмелсуIоtIись, Бlоро кредитних iс,горiй,
креди,гним установам, факт,ори[Iговим Iсомпанiям, коJIек,горським компанiям ,rощо) 

дJIя
захисту своТх законних прав та iHTepeciB, стягнення IIростроченоТ:заборгованостi за кредитним
догоtsором, ш,графних санкцiй, зби,гltiв т,а iпtпих засобiв правоl]ого захисту.
6.6, Згола ГIозичалы{ика BKJIIoLIac в себе, в тому чисJli, гtра]]о JIомбарду звертатись за
iнформацiсIо про фiнансовий стан Ilозрtчальlлика до ,lpeTix осiб, якi пов'язанi з Позичальниl(ом
родинними, особисl,ими, дiловими, про(lесiйниvlи або iншими стосунками у соцiальному
побу,ri Пози.tальllика.
6.7. Зr,о.ltа [Iозичальнlака дiс протягом 5 (п'я,ти) poKiB з дати закiнчення договiрних вi/iносиll
MilK гlим iJIомбардом.
6.8. Згоца Позичальника включае в себе, в тому LIислi, згOду з тим, що отриманпя
ГIози.tальником у Ломбарлу /lzlних, пlо стосуют,ься Пози.tаJIьtIика, i,x уточнеttttя, блокування та
знишlеItt{я допускасться у випzlдках, встаIIоI]JIених чинним закоItодавством на гliдставi заяви
IIозичалы{ика, яка поtsинна вi/_{t-lовiдати вимогаNI, вс,гаItоtsленим чинним законодавством.
6.9. Jlомбарл бере згоду у Пози.лttльника, а Позичальник дае cBolo згоду заI]исуваIи
(проводити звукозапис/фiксування) теrIефоЕIних розмов, переговорiв, що здiйсrпоються мiлt
Ломбарлом або його прелставником/агентом, з одного боку, i ПозичальFIиком або його
предс,гавI]иком, з iншого боку, з ме,гою перевiрки яtсост,i rlаданнr{ послуг, навчання таlабо
захисту JIомбар:дом власних itll,ересitз.

б



6.10. Згода Позичальника на обробrсу його персонаJIьних даних, ttlo надана згiltлlо з умовами
цього роздiлу Правил, не вимагае здiЙснення повiдомлень про передачу персональних даних
Позичальника TpeTiM особам згiдно iз статтею 2l Закону Украiни кПро захист персонаJIьних
даних).
6.11. Позичальник надас свою згоду Ломбарлу, будь-якiй третiй особi, яка в подальшому
набуле прав вимоги за f{оговором, та залученiй колек,горсl,кiй компанiТ на взаемодiю з
близькими особами Позичальника, третiми особами, данi яких ПозичаJIьник на законних
пiдставах надав Ломбарлу, таlабо якi пов'язанi з ПозичаJIьником дiловими, професiйними,
особис'гими, сiмеЙними таlабо iншими стосунками, для отримання ,га передачi iнформацiТ
rцодо Позичальника, яка необхiдна лля приЙняття рiшення про надання LIи неI{адання Itреди,гу
таlабо виконання Ломбарлом своiх зобов'язань, таlабо лля iнформування про rIоточний стан
заборгованостi та дати платежiв, таlабо реа.пiзацiТ своiх прав за Щоговором.
Позичальник гарантус, що ним отримано у близьких осiб та TpeTix осiб, данi яких
Позичальник на законних пiдставах надас Ломбарлу, таlабо якi пов'язанi з ПозичаJIьником
дiловими, професiйIrими, особистими, сiмейними таlабо iнrпими стосунками, згоду на
передаLIу iх даних Ломбарлу та згоду на взасмодiю з Ломбардом, особою, яка в подальшому
набуле прав вимоги за !оговором та залуrIеноIо колекторською компанiсто. При цьому
Ilозичальник повiдомлений про кримiнальну вiдповiдыtьнiсть, передбачену cTaTTeIo 182
Кримiнального кодексу УкраТни, за незаконне збирання, зберiгання, використання, поширення
конфiденцiйноТ iнформацii про вказаних виш{е осiб.
6.12. ПозичаJIьник надас згоду на передачу iнформацii про.Щоговiр, про його умови, стан
виконання, наявнiсть тrростроченоi заборгованостi та if розмiр cBoiM близьким особам, TpeTiM
особам, данi яких Позичальник на закоI{них пiдставах налав JIомбарлу, та/або якi пов'язанi з
Пози.tальниlсом дiловими, професiйними, особистими, сiмейними та/або iгlшими стосунками.
6.13. Якшtо ittme не передбачено /{оговором, у разi вiдступлення права вимоги за /{оговором
тре'гiй особi, в тому числi внаслiдок укладення договору факторингу, та у разi залученttя
колекторськоТ компанiТ до врегулIовання простроченоi заборгованостi за ffоговором, Ломбард
або новий кредитор (за домовленiстtо Mirrt ними) надсилас вiдповiдне повiдом:tення, що за
вибором кредитора, направлясться Позичалt tIику звичайrtим поштоl]им вiдправленням на його
алресу 'гаlабо електронним JIистом на електронну пошту Пози.lалы{ика, вItзLзану в анкетi-заявi.
Пр" LIboMy, повiдомлення про вiдступлення права вимоги вва)касться отриманим
I-Iозичальником :] часу вiдправки Ломбардом (або Ilовим кре/lитором) вiдповi/lllого листа IIа
поlllтову таlабо електронtIу адресу ГIозичальгtика.

7. Порядок зберiгання Ломбарлом договорiв та iнших докумеrrтiв,
пов'язаних iз наданням фiнансових послуг

7 .|. Щля договорiв та iнrпих документiв, пов'язаних iз наданrrям фiнансових послуг Ломбарлом
встаIIовлIосться наступний порядок зберiгання :

7.2. ffоговори ,га iнrшi докумеIrти, пов'язанi iз наланням фiнансових послуг Ломбарлом,
укладегti за Його мiсцезнаходженням, протягом строку Тх дii зберiгатоться за
мiсцезнаход>ttеI,IFIям Ломбарлу.
7.3. .Щоговори та iншi докуме}Iти, пов'язанi iз наданням фiнансових послуг Ломбардом,
укладенi вiд iMeHi Ломбарлу його вiдокремленими пiдрозлiлац4и, протягом строку Тх лiТ
зберiгаIоться за юридичною адресою Ломбарлу.
7 .4. Пiсlтя закiнчення строку дii або погашення кредиту, договори та iншi документи, пов'язанi
iз наданням фiнагrсових послуг, передаIоться з вiдокремлених пiдроздiлiв ло apxiBy Ломбарлу,
де зберiгаються протягом п'яти poKiB за умови заверIIIення перевiрки дер}кавIlими
податковими органами з питань дотримання податкового законодавства.
7.5. У разi вилtикнення спорiв (суперечок), порушення кримiна_пьних справ, вiдкриття судами
провадження у справ зберiгаються до ухвалення остаточного рiшення,
7.6. ffокументи (у тому числi eJIeKTpoHHi), Тх копii, записи, данi, irrформацiю щодо заходiв,
в}китих з метою виконання вимог у сферi запобiгання та протидii, зокрема щодо здiйснення
ltалеrкноi перевiрки клiен,гiв (у тому числi iдентифiкацii та верифiкашiТ представникiв клiентiв,



ВсТаноВЛення Тх повноважень), а також осiб, яким Ломбардом було вiдмовлено у встановленнi
дiлових вiдносин таlабо проведеннi фiнансових операl(iй' а також yci документLI, Що
стосуються дiлових вiдносин (проведення фiнансовоi операrlii) з клiентом, зберiгаlоться не
менше п'яти poltiB пiсля припинення дiлових вiдносин з lслiеЕt,гом або завершенFIя разовоТ
фiнансовоi операцii без вс,гановлення дiлових вiдносин з клiснr,ом.
7,7. Щля зберiганнЯ договорiв.та iншиХ документiв, пов'язаНих iз ilаданням фiнансових посJIуг,
до закlнчення та пlсля закiн.tення строку ix дii, Ломбарл мае спецiально обладнане
примiщення (apxiB) iз охоронно-пожежною сигналiзацiею.

8. Порядок доступу споживачiв фiнансових послуг ло документiв та
iНШОi iнформацii, пов'язаноi з наданням фiнансових послуг Ломбардом

8.1. ЛомбарД розкривас споживаLIам визначену законодавством YKpaiHll iнформацilо про
УМОВИ Та Порядок Його дiя"ltьностi, що розмirцусться у мiсцi IIадання послуг клiентам та,/або rta
власномУ веб-сайтi. ГIiд чаС розкритгЯ такоi iнформацiТ JIомбарЛ забезпечуС ДО'ГРИtчIанНЯ
законодавства про моtsи.
8.2. Керiвництво та працiвники Ломбарду повиннi забезпе.lува,ги когrфiденцiйнiсть iнформаllii,
ЩО НаДаС'гься Позич.tльником i становить Його комерчiйну. проtРесiЙrу ,а.*"ицю та мiс.I,иr.ь
конфiденцiй l ry iнформацiю.
8.3. На tsимогу споживача Ломбарл в порядку, передбаченому Законом Украiни "Про дос,гуll
ло публiчlr<li iнформацiТ". надас таку iнформацiю:
- вiдомосТi прО фi1,1ансовi non*""n"'дiопопо.ri та iT cTaI{, якi пiдлягають обов'язковому
оприлюлFIенню;
- перелiк керiвникiв;
- перелiк вiдокремлених пiдроздiлiв;
- перелiк l1ослуг, що надаю,гься;
- шiну/тарифи фiнансових послуг;
- Перелiк осiб, частки яких у стагутIrому капiтаli перевlлщуюl,ь п'ять вiдсоткiв;
- iнrпу iнформацiю з пи,гаIlь надання фiнансових послуг та ilrформацiю, IIраво на отримання
якоi закрiплено в дiлочому законодавствi Украiни.
8.4. JIомбард також розкривае шляхом розмiщення на безоплат,нiйt ocHoBi в загальнодоступнiй
iнформацiйнiй базi даних про фiнансовi установи ,га на власному веб-сайтi в обсязi та порядк)/,
встановле I{их з аконодЁlвсl,воIи У краIни, таку iнф ормацiю :

l) повгlе rlайменування, ir.lен,гиt}iкацiйний код та мiсцезнахолil(еI,Iня;
2) перелiк фirrансових послуг, цlо надаIоться;
3) вiдомостi шро власниltiв iс,готноI учас,гi (у тому числi осiб, яrсi здiйснюtот,ь контроль за
фiнансовоrо ус,гановоtо);
4) вiдОмОс'ri про сlша/] }IагjIядовоI ради (за наявнос,гi) ,га викоI{авLIого оргалIу;
5) Bi2loMocT,i про вiдокремленi пiдроздiли;
6) BiztoMocTi про виданi лiцензii та дозволи;
7) рiчну фiнансову та консолiдовану фiнансову звiтнiсть;
8) вiдомостi про порушення провадх(ення у справi про банrсру,гство, застосуваI]ня процедури
сагrацii;
9) рiшенrrя про :riквi2lацiIо;
10) iншу iнформацiю, що rIizlлягае оприлtодненню вiдrlовiднt1 До Закону УкраТни <I1po
фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнаrrсових послуг).
8.5. Ломбард забезпечуе доступнiсть iнформацii, розмiщенот на власному веб-сайтi rrе менше
нiж за останнi,гри роки.

9. Порядок проl}еденIIя внутрiшнього контролю щодо дотримання законодавства.га
внутрiшнiх регламент,уючих документiв при здiйсненнi операцiй з надання фiнансових

послуг JIомбардом
9.1 Згiдно cTaTTi 15l Закону Украiни кIIро фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв
фiнансових пооJIуг) у Товариствi для проведення внутрiпIнього аудитУ (контролtо) дiс
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внутрiшнiЙ аудитор, який пiдконтрольний та вiдповiдальгtий перед загаJIьними зборами
учасникiв.
9.2 Внутрiшнiй аудит (контроль) передбачас:
- riагляд за поточFIою дiяльнiс.гю Говариства
- контролЬ за дотриманням законiв, нормативно-праВових aKTiB органiв, якi злiйсrllоIоть
- державне регулюваIrня ринкiв фiнансових послуг, та рiшень органiв управлiнrrя Товариства;
- перевiрку результатiв поточноi фiнансовоi дiяльносr.i Товарисiва;
- аналiз iнформацiТ про дiяльнiсть'I'овариства, професiйr-rу дiяльнiсть ii працiвникiв,
- випадки перевищення повноважень посадовими особами Товариства;
- виI(онаtIIrя iгIших передбачених законами функrliй, пов'я:заI{их з FIагля/lом та контроJIем за
дiя"пьнiстю Ломбарла.
9.3. Постiйний монiторинI' здiйснюсться у ходi щоленноi пото.tноТ дiяльностi 1'овариства та
гtередбачас кон,гроJIь за додержанням працiвниками вимог законодавства та вну.грiшнiх
регламентуючих документiв Товариства.
9.4. ПоряДок взасмоДiТ вiдокреМлениХ пiдроздiлiВ та працiвникiв Товариства Iцодо здiйснення
еtРек,гивнОго внутрiП]ньогО контроJIЮ визнаLIас,гЬся вrлутрitllнiмИ ,rpuu"rur", поJIоI1еннями,
наказами, розпорядженнями директора, посадовими iнс,грукцiями працiвникiв та iншими
внутрiшнiми документами Товариства,

10. Вiдповiлальнiсть посаltових осiб Ломбарду, ло посадових обов'язкiв яlсих нilлежать
безпосередньо робОта з клiснтами, укJIадаI,Iня ,tа викоtIанIIя доl,оворiв

10.1 .Посадовi особи JIомбарлу, до обов'язкiв яких LI€IJ'IежиТь безпосередня роботi з клiснтами,
укладання та виконаrtня flоговорiв зобов'язаtli:
- викоIrувати cBoi обов'язlси на пiдставi посадових iнструlсцiй, цих ГIравил
регJIаментуIочих документiв Ломбарлу;
- керуватись у своТй робо.гi чинним законодавством УкраТни;
- I{адаватИ органаМ Kol]TpoJ]Io ЛомбарлУ /lокумсIrтИ, необхiдгti ltля

та внутрlшнlх

KoHTpoJrIo вiдповiдностi
з2liйсгtеIlня l]имИ своiх посадових обов'язкiв;
- налавати iнформацilо про виконання ними посадових обов'язкiв opI,a}{aM KoIIl.poJIIo
1'овариства;
- не завдавати шкоди
Товариства;

iHTepecaM Ломбарду, не порушуваги прав та irtTepeciB клiсtлтiв

- I]ести встановлену закоr{ом майнову вizlповiдальнiс.гь.
l0.2. ГIосадовi особИ ЛомбарлУ, до посаДових обов'язкiв яких належать бе:згlосерсдньо роботаз клiснтами, укладання та виконання договорiв, за порушення покJIадених на них обов'язltiв
несутЬ дисциплiнарну, матерiальнУ (uивiльну), адмiнiстративну, кримiнальну вiдповiдальнiстl,
l0.з. Притягнення до дисциплiнарноi, матерiальноi (цивiльноI), адмiнiс.гративноТ або
кримiнальнот вiдповiдальностi посадових осiб Ломбарду, до посадових обов'язкiв яких
Ilалежать безгtосередньо робота з клiснтами, укладанI{я та виItонанI{я договорiв, здiйснюсться
в порядкУ, визначеI]ому LIинним закоFIодавством Украirrи уповнова)кеними на те органами
та/або I Iосадовими особами.

I l. Опис завдань, якi пiдлягають викоIIаIIню
пiлрозлiлами Ломбарду nl

1 1.1 . Ломбард самостiйно визначас свою органiзацiйну структуру, вс.гановлIос чисельнiсть
працiвниtсiв i штатний розпис.
l1.2, ПРаЦiВНИlСИ ЛОМбардУ Виконують покладенi на них завдання вiдповiлно до своiх
посадових iнструкцiй, окремих наказiв керiвника та вiдповiдно до BHyTpiTrlHix положень
Ломбарлу.
11.3. Завданням керiвниц,гва Ломбарду с здiйсненtlя розробки напрямкiв .га найбiльшl
ефективних способiв надання фiнансових посJIуг.
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