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щанi Правила надання споживчого кредиту пiд заставу транспортного засобу повного
ТОВДРИСТВД ,,ЛОМБАРД ПЕРШИЙ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

вIдповIДдлънIстЮ ,,мIкроФIнАнс" I компАнIя" (надалi за текстом - Правила)

розробленi вiдповiдно до Закону Украiни "про фiнансовi послуги та державне регулювання

p"rKi" фiнансових послуг", Закону Украiни <Про споживче кредитування>>, Закону Украiни
i.Про заiтаву'', Закону И<раТни <Про лiцензування видiв господарськоi дiяльностi>>, положень

цйiльного кодексу Украiни та чинного законодавства Украiни, зокрема, нормативно-

.rpu"o""* aKTiB органiв, що здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг.

1,. Вимоги до Ломбарду.га його вiдокремлених пiдроздiлiв для
надання фiнансових послуг

1.1. повнЕ товдриСтво "ломБАрд пЕршиЙ" товАриство з оБмЕжЕною
вIдповIДдльнIсТю ,,мIкРоФIнАнС" I комПАнIя" (надалi за текстом - Ломбард) та

ИогЬ вiдоКремrrенi пiдроздiлИ cTBopeHi з метоЮ задоволеНня попиту фiзичних осiб на фiнансовi

та супутНi ,rо.rrу." ЛомбардУ та отримання прибутку вiд надання фiнансових та супутнiх

послуг ЛомбардУ.
|.2. Щltянадання фiнансових послуг Ломбарл вiдповiдае таким вимогам:

|'.2.|. Щiяльнiсiь ЛомбардУ вiдповiдае вимогам законодавства про фiнансовi послуги.

|,2,2, Ломбард внесений до единого державного реестру юридичних осiб, фiзичних

осiб-пiдприсмцiв..u iро*uд.ьких формувань та до ,щержавного реестру фiнансових установ,

i.2.3. Ломбард мае лiцензiю на надання фiнансових послуг.

1.2.4. Ломбuрл *uu Правила, якi регламентують надання Ломбарлом фiнансових та

супутнiх послуг, .uru.рло,"нi протоколом загаJIьних зборiв уrасникiв,
1.2.5. Установчi документи Ломбарду вiдповiдають вимогам законоДавства та мlстятЬ

вичерпний перелiк видiв фiнансових та супутнiх послуг, якi надае Ломбарл,

1.2.6. В повному найменуваннi ЛомбардУ мiститься слово "ломбард"

1.2.7. Ломбард не здiйснюе буль-якоi iншоi пiдприемницькоi дiяльностi, KpiM

пiдприемницькоi дiяльностi, передбаченоi законодавством для ломбарлiв,

1.2.8. Ломбарл мас власну облiкову та ресструючу систему, яка вiдповiдае вимогам,

установленим нормативно-правовими актами органу, що здiйснюе державне регулювання

ринкiв фiнансових послуг.
1 .2.9,у своiй дiяльностi Ломбарл дотримуеться вимог чинного Законодавства

Украiни, зокрема про захист прав споживачiв,
1.2.10. ЛомЪарлплu. 

"форrованиЙ 
резервний (страховий) фонд вiдповiдно до cTaTTi 14

Закону Украiни кПро господарськi товариствa>),

|.2.L|. ВлаЬний капiта-гl Ломбарду становить не менше одного мiльйону гривень.

1.3. Вiдокремленi пiдроздiли Ломбарду вiдповiдають таким вимогам:

1.з.1.Iнформачiя про Bci вiдокремленi пiдроздiли Ломбарду ВНеСеНа ДО €ДИНОГО

державного р"."rру ор"дr,r"rх осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань та

вiдповiдас вимогам

законодавства про фiнансовi послуги.
1.З.З. Вiдокремл"нi пiдроздiли Ломбарду мають облiкову та реестрацiйну системи, якi

вiдповiдають вимогам нормативно-правовими актами органу, що здiйснюе державне

регулювання ринкiв фiнансових послуг.
1.з.4. Поло*."r" про вiдокремленi пiдроздiли Ломбарлу мiстять вичерпний перелlк

видiв фiнансових та супутнiх послуг, якi можуть надавати цi пiдроздiли.

1.з.5. у своiй дiяльностi вiдокремленi пiдроздiли Ломбарду доТрИМУЮТЬСЯ ВИМОГ

чинного законодавства Украiъи, зокрема, про захист прав споживачiв.

2. Фiнансовi послуги та супутнi послуги Ломбарду

2.1. Ломбард надае наступнi фiнансовi послуги:
- надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту,

ломбарл мае право надавати наступнi супутнi послуги:
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- оцlнка
договору;

- надання посередницьких послуг зi страхування предмета застави (за наявностi

агентського договору зi страховою компанiею);
- реалiзашi" .uсruuл"ного майна у вiдповiдностi до чинного законодавства та / або умов

договору.
2.2. Надання фiнансових послуг

його вiдокремлених пiдроздiлiв.
здiйснюсться за мiсцезнаходженням Ломбарду та/або

3. Умови та порядок укладання ЛомбаРДом договорiв зi
спо}кивачами фiнансових послуг

З.1. Кредитний договiр (далi за текстоМ - ,Щоговiр) вiдповiдае вимогам, встановленим

чинним законодавством Украiни, зокрема, статтею б Закопу Украiни кпро фiнансовi послуги

та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг) та статтею 12 Закону Украiни кПро

споживче кредитування).
з.2. 

- Кредит надаеться дiсздатним фiзичним особам не молодшим

18-ти poKiB на власнi потреби пiд заставу транспортного засобу (датli - Позичальники), За

користування кредитом Позичальник сrrлачуе проценти згiдно iз тарифами Ломбарлу,- 
З.З.Кредит надаеться Позичальн"по"i .u yrou" надання документа, що посвiдчуе особу

(паспорта) 
-з 

реестрацiею мiсця проживання та ресстрачiйrлого номеру облiковоi картки

платника податкiв.
з.4. Bci розрахунки мiж Сторонами за ,Щоговором здiйснюються виключно в

нацiона-пьнiй грошовiй одиницi Украiни - гривнi. Форма надання кредиту зазначаеться у

специфiкацii, яка становитЬ невiд'смнУ частинУ ,Щоговору, Кредит надасться за вибором

позичальника:
у готiвковiй формi шляхом передачi грошових кошtтiв Позичальнику з каси

вiдокремленого пiдроздiлу Ломбарлу ;

у безготiвковiй формi шляхом перерахування грошових коштlв на поточнии рахунок

Ломбарду;
у змiшанiй формi,
i.5. До.о"iр, Bci змiни та доповнення до нього набувають юридичноt силу пlсля lx

пiдписання сторонами.
з.6. ,.щокументом, що пiдтверджуе факт повноi або частковоi сплати кредиту, с платiжний

документ, виданий Ломбарлом 
- 
або банком. .щокументом, що пiдтверджуе факт надання

.u.ru"" е договiр застави транспортного засобу, пiдписаний обома сторонами .Щоговору,

предмет застави на час дii.щоговору залишаеться у користуваннi Позичальника,

з.'7. Позичальник мае IIраво розiрвати ,Щоговiр в o/IнocTopoнHboМy порядку або

вiдмовитись вiд Щоговору протягом t+ 1чЪтирнадцяти) днiв з дня його укладання вiдповiдно

до Закону Укратни кпро споживче кредитування),
з.в. У разi здiйснення задоволення вимог Ломбарлу за рахунок транспортного засобУ; що

с предметом застави за .щоговором, зобов'язання Позичальника вважаються повнlстю

виконаними, а ,Щоговiр - припиненим. Зобов'язання IIозича-пьника (Заставодавuя)

обмеж}тоться вартiстю предмета застави.
з.q. У разi невикоrru"r" або неналежного виконання Пози,lальником своiх зобов'язань за

щоговором, Позичальник надае Ломбарду право переуступйти своi права вимоги до

позичальника своiм правонаступникам шляхом укладання договорiв переуступлення прав

вимоги (цесii), факторингу, тощо без отримання додатковоi згоди на це Позичальника,

заставленОго майна у вiдповiдностi до чинного законодавства та / або умов

4. Порядок нарахування вiдсоткiв та
4.|, Строк tIовернення кредиту та фiксований

користування кредитом зазначасться у .Щоговорi,
4.2. Нарахування процентiв за користування кредитом

користування кредИтом: З дня його надання до дня поверFIе}Iня

поверIIення кредиту

розмiр процентiв за кожний день

здiйснюеться за кожен день
включно.



4.З. Проценти за користування Кредитом розраховуються шляхом множення суми
Кредиту на Процентну ставку, яку сплачуе Позичальник Кредитодавцю за весь час
користування Кредитом, з дати його отримання до дня повернення за умовами .Щоговору
включно. Розмiр Процентiв за користування кредитом зазнача€ться у Специфiкаuii.

4.4. Оплата Позичальником суми кредиту, процентiв та iнших платежiв, передбачених

Щоговором, здiйснюсться будь-яким зручним для Позичальника способом, а саме у виглядi:
готiвкового розрахуI{ку шляхом внесення Позичальником грошових коштiв в касу буд"-

якого вiдокремленого пiдроздiлу Ломбарду]
безготiвкового розрахунку шляхом перерахування Позич€tльником грошових коштiв на

розрахунковий рахунок Ломбарду, зазначений у Щоговорi.
4.5, Позичальник зобов'язуеться повернути суму кредиту у строк, передбачений

Щоговором, вiдповiдно до графiку платежiв, який е додатком та невiд'емною частиною

,Щоговору.
4.6. У разi невиконання Позичальником зобов'язань щодо повернення Кредиту у строк,

Ломбард може нараховувати вiдсотки за кожний день прострочоння сплати Кредиту та
штрафнi санкцiТ, передбаченi .Щоговором.

4.7. Проценти за користування кредитом нараховуються без урахування змiни KypciB
валют. Якщо день надання та повернення суми кредиту спiвпадають, проценти за
користування кредитом нараховуються вiдповiдно до Процентноi ставки на суму наданих
коштiв, як за один день користування ними.

4.8. Кошти, що спрямовуються Позичальником на виконання зобов'язань за,Щоговором,
перераховуються з долержанням наступноi черговостi: в першу чергу на сплату вiдсоткiв
прострочення, в другу - процентiв за користування кредитом, в третю - на погашення
(повернення) суми Кредиту.

4.9. У випадку непогашення Позичальником заборгованостi перед Кредитодавцем у
строк, зазначений у Специфiкацii та вiдповiдно до графiку платежiв, якi е додатками та
невiд'емними частинами .Щоговору, Кредитодавець мае право нараховувати Позичальнику
вiдсотки прострочення за коrкний день прострочення сплати Кредиту в порядку, визначеному

!оговором. Кредитодавецh мас право звернути стягнення на предмет застави у порядку,
строки та спосiб, визначенi Сторонами у Щоговорi застави, що забезпечус виконання
грошового зобов'язання Позичальника за,Щоговором.

5. Iдентифiкацiя та верифiкацiя споживачiв фiнансових послуг
5.1. Ломбард здiйснюс вiдповiдно до законодавства УкраiЪи н€rлежну органiзацiю та

проведення первинного фiнансового монiторингу, що належним чином надае можливiсть
виявляти пороговi та пiдозрiлi фiнансовi операцii (дiяльнiсть) незалежно вiд рiвня ризику
дiлових вiдносин з клiсtлтом (проведення фiнансових операцiй без встановлення дiлових
вiдносин) та повiдомляти про них спецiально уповноваrкений орган виконавчоi влади, а також
запобiгати використанню cBoix послуг для проведення клiентами фiнансових операцiй з

протиправною метою.
5.2. Ломбарл iдентифiкус та верифiкуе особу Позичальника вiдповiдно до Закону

Украiни <Про запобiгання та протидiю легалiзацii (вiдмиванню) доходiв, одержаних
злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброi
масового знищення).

5.3. Офiцiйнi документи особи мають бути чинними (дiйсними) на момент ix подання та
включати Bci необхiднi iдентифiкацiйнi данi. Ломбард не вчиняс правочинiв з анонiмними
особами та забезпечуе дотримання в своТй дiяльностi iнших вимог, передбачених для
фiнансових установ чинним законодавством у сферi запобiгання та протидii легалiзацii
(вiдмиванню) лохолiв, одержаних злочинним шляхом.

5,4. Щля здiйснення належноi перевiрки Позичальника та забезпечення спроможностi
Ломбарду виконувати правила внутрiшнього фiнансового монiторингу Ломбард мае право
витребувати передбачену законодавством iнформацiю, яка стосуеться iдентифiкацii особи



Позичальника, у органiв державноi влади, а також здiйснювати передбаченi законодавством
заходи щодо збору такоi iнформацii з iнших джерел.

б. Згода на обробку персональних даних
6.1. Позич€uIьник, вистуIIаючи в якостi суб'екта персональних даних i суб'екта кредитноТ

icTopii, надае свою згоду на передання Ломбарду cBoix персональних даних та ix обробку з

метою оцiнки фiнансового стану Позичальника та його спромоrкностi виконати зобов'язання
за договором фiнансового кредиту та застави

6.2. Позичальник надае згоду щодо власних персональних даних, включаючи
iнформацiю про прiзвище, iм'я, по-батьковi, стать, громадянстI]о, дату та мiсце народження,
назву i реквiзити документа, що посвiдчус особу, адресу зареестрованого мiсця проживання,
адресу фактичного мiсця проживання, iдентифiкацiйний номер платника податкiв, вiдомостi
щодо освiти, сiмейного, соцiального та майнового стану, професiю, доходи, а також
iнформацiю, яка стане вiдомою Ломбарлу у зв'язку з укладанням та"/або виконанням таlабо
протягом строку дii кредитного договору (надалi - Щанi).

6.3. Позич€lльник пiдтверджу€ та гарантус, що надана ним irrформацiя - достовiрна, та
зобов'язуеться пiдтримувати ii в актуальному cTaHi. У разi настання змiн в наданiй
Позичальником iнформацii - BiH зобов'заний повiдомити про це Ломбард протягом трьох
каJIендарних днiв.

6.4. Згода Позичальника включае в себе, в тому числi, право Ломбарлу здiйснювати
обробку ,Щаних (у тому числi з використанням iнформацiйllих (автоматизованих) систем),
включаючи вчинення дiй або сукупностi дiй, таких як збирzrнItя, реестрацiя, накопичення,
зберiгання, адаптування, змiна, поновлення, використанI,Iя i поrпирення (розповсюдження,

реа_шiзацiя, передача), уточнення (оновлення, змiну, використання, розповсюдження),
копiювання, опублiкування, редагування, компонування даних без редагування ix
внутрiшнього змiсту, пересилання поштою таlабо електронними способами, передачу (в томУ
числi транскордонну), знеособлення, знищення персональних даних, власником яких е

Ломбарл,
6.5. Згода Позичальника включас в себе, в тому числi, право Ломбарду передавати ,Щанi

Позичальника TpeTiM особам (включаючи, €lJIе не обмежуIочись, Бrоро кредитних iсторiй,
кредитним установам, факторинговим компанiям, колекторським компанiям тощо) для
захисту cBoix законних прав та iHTepeciB, стягнення прострочеltоТ заборгованостi за кредитним

договором, штрафних санкцiй, збиткiв та iнших засобiв правового захисту.
6.6. Згода Позичальника включас в себе, в тому числi, право Ломбарду звертатись за

iнформацiею про фiнансовий стан Позичальника до TpeTix осiб, якi пов'язанi з Позичальником

родинними, особистими, дiловими, професiйними або itIrпими стосунками у соцiальному
побутi Позичальника.

6.7. Згода Позичатtьника дiе протягом 5 (п'яти) poKiB з дати закiнчення договiрних
вiдносин мiж ним i Ломбарлом.

6.8. Згода Позичальника включае в себе, в тому чис.lli, згоду з тим, що отримання
Позичальником у Ломбарлу даних, що стосуються Позичальника, ix уточнення, блокування та
знищення допуска€ться у випадках, встановлених чинним закоIlодавством на пiдставi заяви
Позичальника, яка повинна вiдповiдати вимогам, встановленим чинним законодавством.

6.9. Ломбарл бере згоду у Позичальника, а Позичальник дас свою згоду записувати
(проводити звукозапис/фiксування) телефонних розмов, переговорiв, rцо здiйснюються мiж
Ломбарлм або його представником/агентом, з одного боку, i Позичальником або його
представником, з iншого боку, з метою перевiрки якостi наliаI{ня послуг, навчання таlабо
захисту Ломбардм власних iHTepeciB.

6.10. Згода Позичальника на обробку його персональЕIих даних, що надана згiдно з

умовами цього роздiлу Правил, не вимагас здiйснення повiдомлень про передачУ
персональних даних Позичальника TpeTiM особам згiдно iз стагтею 21 Закону Украiни КПро
захист персон€}льних даних).



7. Порядок зберiгання Ломбардом договорiв та iнших документiв, \.

пов'язаних iз наданням фiнансових послуг
7.|.Щля договорiв та iнших документiв, пов'язаних iз наданням фiнансових послуг

Ломбарлом встановлюеться наступний порядок зберiгання:
7.2.,Щоговори та iншi документи, пов'язанi iз наданням фiнансових послуг Ломбардом,

укладенi за його мiсцезнаходженням, протягом строку iх дii зберiгаються за
мiсцезнаходженням Ломбарлу.

7.3.,Щоговори та iншi документи, пов'язанi iз наданням фiнансових послуг Ломбардом,
укладенi вiд iMeHi Ломбарду його вiдокремленими пiдроздiлами, протягом строку iх дii
зберiгаrоться за юридичною адресою Ломбарду.

7.4. lliсля закilt.lеtlLtя сlроку дii або погаIIJеI]ня кредиту, договори та iншi документи,
пов'язанi iз на2lанняп.л (litlallctlBиx послуг, передаються з вiдокремлених пiдроздi.lтiв до apxiBy
Ломбар.ltу, де збсрiга1()1,1,с]я Ill]()l]яt,о{чI п'яти porciB за умоtsи завершення перевiрttи державними
ПОДаТКОВИМИ ОРl'аШZrГ\41.1 З li1,1'l'i'1,1Ib llО'ГРИМаННЯ ПОДаТКОВОГО ЗаКОНОДаВСТВа.

7.5. У разi виllиtсIlсIlllrl спсlрiв (суперечоlс), порушення кримiнаJIьних сrrрав, вiдкритr,я
судами провадженr{я у cItpat] зберiгаютьсrl до ухваJIення остатоtIного рiшення.

1,6. ,Щокументи (у тому числi електроннi), Тх копii, записи, данi, iнформацiю щодо
заходiв, в}китих з метою виконання вимог у сферi запобiгання та протидii, зокрема щодо
здiйснення налехсноi перевiрки клiснтiв (у тому числi iдентифiкацii та верифiкацii
представникiв клiснтiв, встановлення ix повноважень), а також осiб, яким Ломбардом було
вiдмовлено у встановленнi дiлових вiдносин таlабо проведеннi фiнансових операцiй, а також
yci документи, що стосуються дiлових вiдносин (проведення фiнансовоi операцii) з клiентом,
зберiгаються не менше п'яти poKiB пiсля припинення дiлових вiдносин з клiснтом або
завершення разовоi фiнансовоi операцii без встановлення дiлових вiдносин з клiентом.

7.7. Щля зберiганr,rя .цогоlзорiв та iнших доlсумегrтiв, пов'язаних iз наданням сРiнансових
послуг, до закitлче]{[Iя ,I,a пiс.ltяl закiнченгrя строку ix дii, Ломбард мас спецiально обладнане
прим iщелl ня (арх i в) iз clxo ро ll t l о-пожеrlt}lоlо сигн ал iзацiеrо.

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

8.1. Ломбард розкривае споживачам визначену законодавством Украiни iнформацiю про
умови та порядок його дiяльностi, що розмiщуеться у мiсцi надання послуг клiентам та/або на
власному веб-сайтi. Ili,ц час розкриття такоi iнформацii Ломбарл забезпечуе дотрима}IFIя
законодавства Irpo моl]и.

8.2. Керiвництво та працiвники Ломбарду повиннi забезпечувати конфiденцiйнiсть
iнформацii, що надаеться Позичальником i становить його комерцiйну, професiйну таемницю
та мiстить конфiденцiйну iнформацiю.

8.3. На вимогу спо}кивача Ломбарл в порядку, передбачоному Законом УкраiЪи "Про
доступ до публiчноi iнформацii", надае таку iнформацiю:

- вiдомостi про фiнансовi показники дiяльностi та ii стан, якi пiдлягають обов'язковому
оприлюдненню;

- перелiк керiвникiв;
- перелiк вiдокремлених пiдроздiлiв;
- перелiк послуг, що надаються;
- цiну/тарифи фiнансових послуг; ,,t'

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

отримання якоi закрiплено в дiючому законодавствi УкраiЪи.
8.4. Ломбарл також розкривае шляхом розмiщення на безоплатнiй ocHoBi в

загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних про фiнансовi установи та на власному веб-сайтi
в обсязi та порядку, встановлених законодавством Украihи, таку iнформацiю:

1) повне найменування, iдентифiкацiйний код та мiсцезнаходження;
2) перелiк фiнансових послуг, що надаються;



3) вiдомостi про власникiв icToTHoi участi (у тому числi осiб, якi здiйснюють контроль за
фiнансовою установою);

4) вiдомостi про склад наглядовот ради та виконавчого органу;
5) вiдомостi про вiдокремленi пiдроздiли;
6) вiдомостi про виданi лiцензii та дозволи;
7) рiчну фiнансову та консолiдовану фiнансову звiтнiсть;
8) вiдомостi про порушення провадження у справi про банкрутство, застосування

процедури санацii;
9) рiшення про лiквiдацiю;

l0) iншу iнформацiЮ, Що пiдлягае оlrрилюдненню вiдповiдно до Закону УкраiЪи кПро
фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг)).

8.5. Ломбарл забезпеLIуе достуllttiстl, irrформачiТ, ро:зrчtill1споi-на власному веб-сайтi не
менше Hi>lc за ocTaHH.i три ро]си.

9. Порядок проведення внутрiшнього контролю щодо дотримання законодавства та
внутрiшнiх регламенryючих документiв при здiйсненнi операцiй З'надання фiнансових

послуг Ломбардом
9.1 Згiдно cTaTTi 15' Закону Украiни кПро фiнансовi послуги та деря(авне регулювання

ринкiв фiнансових послуг) у Товариствi для проведення внутрiшнього uуд"rу (кЬнтролю) дiе
внутрiшнiй аудитоР, якиЙ пiдконтрОльниЙ та вiдповiдальний перед 

'загальними- 
зборами

учасникiв.
9.2 Внутрiшнiй аулит (контроль) передбачае:
нагляд за поточною дiяльнiстю Товариства
контроль за дотриманням законiв, нормативно-правових aKTiB органiв, якi здiйснюють

державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, та рiшень органiв управлiння Товариства;
перевiрку результатiв поточноi фiнансовоi дiяльностi Т'оваристваf
аналiЗ iнформацii прО дiяльнiстЬ Товариства, професiйну дiяльнiсть iT працiвникiв,

випадки перевищення tIовноважень посадовими особами Товариства;
виконання iнших передбачених законами функцiй, пов'язаних з наглядом та

за дiяльнiстю Ломбарда.
9.З. Постiйний монiторинг здiйснюеться у ходi щоденноi поточноТ дiяльностi

та передбачае контроль за додержанням працiвниками вимог законодавства та
регламентуючих документiв Товариства.

9.4. ПорЯдок взасмодiТ вiдокремлених пiдроздiлiв та lrрацiвникiв Товариства щодо
здiйснення ефективного внутрiшнього контролю визнаLIасться внутрiшнiмIl правилами,
положеннЯми, наказами, розпорядженнями директора, посаловими iнструкцiями працiвникiв
та iншими внутрiшнiми документами Товариства.

10. Вiдповiдальнiсть посадових осiб Ломбарлу, до посадових обов'язкiв яких
належать безпосередньо робота з клiснтами, укладаIIlIrI ,га викоtIання договорiв
10.1.Посадовi особи Ломбарду, до обов'язкiв яких llалеrкить безпосередня рЪбоru .

клiснтами, укладання та виконання Щоговорiв зобов'язанi:
- виконувати своi обов'язки на пiдставi посадових iнс,груlсrtiй, цих Правил та внутрiшнiх

регламентуючих документiв Ломбарду;
- керуватИсь у своiй роботi чинним законодавством Украirrи;
- надавати органам контролю Ломбарду докумеIIти, необхiднi для

вiдповiдностi здiйснення ними cBoik посадових обов'язкiв;
- надавати iнформацiю про виконання ними посадових

Товариства;
обов'язкiв органам контролю

- не завдавати шкоди iHTepecaM ЛомбарЛУ, не поруIпувати прав та iHTepeciB клiснтiв
Товариства;

- нести встановлену законом майнову вiдповiда;rьнiсть.
10.2. Посадовi особи ЛомбардУ, до rrосадових обов'язкiв яких належать безпосередньо

робота з клiентами, укладання та виконання договорiв, за порушення покладених на них
7
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обов'язкiв несуть дисциплiнаРнУ, матерiальну (цивiльну), адмiнiстративну, кримiнальну
вiдповiдальнiсть

10.3. Притягнення до дисциплiнарноi, матерiальноi (цивiльноi), адмiнiстративноi або
кримiнальноi вiдповiдальностi посадових осiб Ломбарду, до посадових обов'язкiв яких
належать безпосередньо робота з клiентами, укладання та виконання договорiв, здiйснюеться
в порядку, визначеному чинним законодавством Украiни уповноваженими на те органами
та/ або посадовими особами.

11. Опис завдань, якi пiдлягають виконанню
пiдроздiлами Ломбарду

11.1. Ломбарл самостiйно визначае свою органiзацiйну структуру, встановлюе
чисельнiсть працiвникiв i штатний розпис. .

11.2. Працiвники Ломбарду виконують покладенi на них завдання вiдповiдно до cBoix
посадових iнструкцiй, окремих наказiв керiвника та вiдповiдно до внутрiшнiх положень
Ломбарлу.

11.3. Завданням керiвництва Ломбарду е здiйснення розробки напрямкiв та найбiльш
ефективних способiв надання фiнансових посJIуг.
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