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.щанi Правила надання коштiв у позику, зоlц:у_а,,на умовах фiнiлнсового кредиту та

застави повного товАриствд ,,ломьдЁд пвршиЙ" товАристI]о з оБмЕжЕною

вIдповIДдлънIсТю ,,мIкРоФIнАнС,, I комПАн[я" (налалi за текстом - Правила)

p"Tp"o".ri вiдповiдно до Закону Украiни .'пао 
фiнансовi послуги та державне регулювання

ринкiВ фiнансовИ* ,rоarry.", ЗаконУ УкраТнИ'ОПро заставу", ЗакоНу УкраТн:И кПро лiuензування

видiв господарськот дiяльностi>, пъпоrпaп" Щивiльного кодексу У'кратни та чинного

законодавства УкраТни, зокрема, нормативНо-правових aKTiB органiв, що здiйснкlють

державне регулювання ринкiв фiнансових послуг,

1. Вимоги до Ломбарду та його вiдокремлених пiдрозпiлiв для

надання фiнансових послуг

1.1. повнts товдриСтво "лоМdдрд пЕршиЙ" товдрИст]]о з оБмЕжЕноtс)

вIдповIддльнIстю ,,мIкроФIнАнс" I комПАнIя" (налалi за текстом - Ломбарл) та

його вiдоКремленi пiлрозлiлИ cTBopeHi з метоЮ задоволення попиту фiзичних осiб на фiнансовi

та супутнi послугИ ЛомбарлУ та отримання прибутку вiл надання фiнансових та супутнiх

послуг Ломбарлу.
1.2.,щля надання фiнансових послуг Ломбарл вiдповiдас таким вимогам:

1.2.1. Щiяльнiсть Ломбарлу вiдповiдас вимогам законодавства пр() фiнансовi послуги,

1.2.2. Ломбард внесеНий дО СдиногО державноГо ресстрУ юридичнИх осiб, фiзичних

осiб_пiдприсмцiв ru.роruоaьких формувань та ло Щержавного ре€стру фlнансових установ,

1.2.3. Ломбард ма€ лiцензiю на надання фiнансових послуг,

1.2.4. Ломбuро пlu. Правила, якi регламентують надання Ломбiарлом фiнансових та

супутнiх послуг, aur"aрл*aнi протоколом зага,цьних зборiв уrасникiв.
1.2.5. YcTaHo",ri до*уrенти Ломбарлу вiлповiдають вимогам законодавства та мlсТяТЬ

вичерпний перелiк видiв фiнансових та супутнiх послуг" якi надас Ломбарл,

1.2.6. в повному найменуваннi Ломбарлу мiститься слово "ломбl}рд"

1.2.7. ломбарл не здiйснюс оул"-"поi' iншоТ пiдприсмниЦЬКОТ ДiЯЛЬНОСТi, KPiM

пiдприемНицькоТ дiяльностi, передбаченоТ законодавством лля ломбарлiв,

1.2,8. Ломбард мас власну облiкову та ресструючу систему, яка вiдповiдас вимогам,

установленим нормативно-правовими актами органу, що здiйснюс д9ржавне регулювання

ринкiв фiнансових послуг.
1.2.9.УсвоТйДiяльностiЛомбарлДоТриМУсТЬсяВиМоГЧ}IнноГоЗаконоДаВсТВа

Украiни, зокрема про захист прав споживачiв,

1.2.10.Ломбарлмассформованийрезервний(страховий)фонлвiдповiднодостаттi14
закону Украiъи <про господарськi товариства)' .пьйону 

гривень.
|.2.11, Власний капiтагl Ломбарлу становить не менше одного м1,

1.3'ВiлокремленiпiлрозлiлиЛомбардУвiДповiдаюТЬТакиМВиМоГа'М:
l.з.l,Iнфо|"аui" про "ci 

вiлокреrленi пiлроздiли ломбарду внесена до Сдиного

державного р...rр} rр"о"rЪ"х осiб. фiзичних осiб-пiлприсмцiв та гроN{адських формувань та

ло,Щержавного ресстру фiнансових установ,
1.3,2. Дiяльнiсть "iлокреrле"r* 

пiлрозлiлiв Ломбарлу вiдповiдас вимогам

законодавства про фiнансовi послуги,
1.З,3. Вiдокремленi пiлрозлiли Ломбарлу

вiдповiдають вимогам нормативно-правовими

мають облiкову та ре(]страrriйну системи, якi

актами органу. щ() здiйснкrс державне

регулювання ринкiв фiнансових послуг,

1.3.4. ПолОження про вiлокремленi пiлрозлiли Ломбарлу мiстять вичерпний перелiк

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

1.з.5.у свотЙ дiяльностi вiдокремленi пiдроздiли ЛомбаРДУ ДОТРИМУЮТЬСЯ ВИМОГ

чинного законодавства Укратни, зокрема, про захист прав споживачiв,

2. Фiнансовi послуги та супутнi послуги Ломбарлу

2.1. Ломбард надас наступнi фiнансовi послуги:

-наДаннякоштiвУпоЗикУ'ВТомУчислiiнаУмовахфiнансовоГокреДиТу.
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Ломбарл ма€ право надавати наступнi супу,гнi послуги:
- оцiнка заставленого майна у вiдповiдностi до чинного законодавства та l або умов

договору;
- наДання посередницьких послуг зi страхування предмета застави (за наявностi

агентського договору зi страховою компанiею);
- РеалiЗаuiя Заставленого майна у вiдповiдностi до чинного законодавства та / або умов

договору.
2,2.надання фiнансових послуг злiйснюсться за мiсцезнаход;кенням Ломбард.у таlабо

його вiдокремлених пiдроздiлiв.

3. Умови та порядок укладання Ломбардом договорiв зi
споживачами фiнансOвих послуг

3.1.ЩОговiр фiнансового кредиту i застави (даrri за текстоIи - Щоговiр) вiдповiдас
вимогам, встановленим чинним законодавством УкраТни.

ВiдпОвiдно до вимог cTaTTi б Закону УкраТни кПро фiнанссlвi послуги та державне
регулювання ринкiв фiнансових послуг) {оговiр мiстить:

- найменування, мiсцезнаходження та реквiзити - для Ломбарлу, прiзвище, iм'я, по
батьковi фiзичнот особи, данi паспорта (номер, серiя, дата видачi, орган, що вилав) або iншого
документа, що посвiдчус особу, та данi про мiсuе проживання - для фiзичних осiб;

- предмет договору;
- права та обов'язки cTopiH;
- суму фiнансового кредиту;
- дату надання фiнансового кредиту;
- строк користування фiнансовим кредитом;
- дату повернення фiнансового кредиту;
- вiдповiдальнiсть cTopiH;
- пiдстави для пролонгацiТ, припинення дiТ та розiрвання договору;
- пiдписи cTopiH.
У !оговорi також зaLзначено:
- процент за користування фiнансовим кредитом;
- пОСилання на договiр страхування предмета застави - в разi наявностi;
- ВiДмiтка про ознайомлення позичальника з Правилами про надання коштiв у позику,
зокрема, на умовах фiнансового кредиту та застави.
!оговори Ломбарлу можуть мiстити й iншi умови за згодою стоlэiн.
з.2. Крелит надасться дiсздатним фiзичним особам не молодшим

l8-ти poKiB на власнi потреби пiд заставу майна (да.гli - Позичfuчl,ники). За користування
кредитом Позичальник сплачус проценти згiдно iз тарифами Ломбарду. Предмет застави
передаеться на зберiгання Кредитодавцю В день укладення Щогllвору i знаходиться на
зберiганнi в останнього протягом всього строку дiТ Щоговору.

3.3. КРелит надасться Позичальниковi за умови надання документа, що посвiлчус особу
(ПаСПорта) З реестрацiсю мiсця проживання та реестрачiйного номеру облiковоТ картки
платника податкiв.

З,4. Bci роЗрахунки мiж Сторонами за !оговором здiй,энюються виключно в
нацiональнiй грошовiй одиницi Укратни - гривнi. Форма надання крелиту зазначасться у
СПеUИфiКаЦiТ, яка становить невiд'смну частину !оговору. Крели,г надасться за вибором
позичальника:

У ГОТiВкОВiЙ формi шляхом перелачi грошових коштiв Позичальнику з каси
вiлокремленого пiлрозлiлу Ломбарду;

У беЗГОТiвкОвiй формi шляхом перерахування грошових коштiв на поточний рахунок
Ломбарлу.

3.5. Страхування предмета застави здiйснюсться За Взасмнс|ю згодою Ломбарлу i
позичальника.

3.6. !оговiр, Bci змiни та доповнення до нього
пiдписання сторонами.

набувають [lри!ичноТ силу пiсля Тх



3.7. floKyMeHToM, що пiдтверджус факт повноТ або частковоТ сплати кредиту, с платiжний
докуменТ виданиЙ ЛомбарлоМ абО банком. .Цокументом, щО пiдтверлжуе факт
надання/повернення застави с спеuифiкацiя повернення предмету :iастави. пiдписана обома
сторонами !оговору.

3.8. Позичальник мае право розiрвати ,Щоговiр в одност()ронньOму порядку або
вiдмовитись вiд !оговору протягом l4 (чотирнадцяти) днiв з дня його укладання виключно у
випадку повного погашення заборгованостi за !оговором (вiлrэоr,кiв за кожний день
прострочення сплати кредиту, процентiв за кожний день користу}]ання кредитом та суми
кредиту).

3.9, У разi злiйснення задоволення вимог Ломбарлу за рахуно}с майнао що с предметом
застави за !оговором, зобов'язання Позича,lьника вважаються гtовнiстю виконаними" а
.Щоговiр - припиненим. Зобов'язання Позичальника (Заставодавця) обмежуються вартiстю
предмета застави.

з.l0, У разi невиконання або нена,тежного виконання Позича,тьником свотх зобов'язань
за !оговором, Позичальник надас Ломбарлу право переуступити свот права вимоги до
позича,rьника cBo'lM правонаступникам шляхом укладання договоtrliв переуступлення прав
вимоги (цесiт), факторингу, Тощо без отримання додатковот згоди на це Позичальника.

3.1 1. СтрОк позовноТдавностi до правовiдносиН за fоговоРом становИть 3 (три) роки.

4. Порядок нарахування вiдсоткiв та пOвернення lкреди,tу
4,1. Строк повернення кредиту та фiксований розмiр проllентiв за кожний день

користування кредитом зазначаеться у !оговорi.
4.2. Нарахування проuентiв за користування кредитом здiйснюсться за кожен день

користування кредитом: з дня його надання до дня повернення включшо.
4.з. Плата за користування кредитом розраховусться шляхом множення розмiру

проценту за кожний день користування кредитом на суму кредиту.
4.4. оплаТа Позича-ГrьникоМ суми креДиту, процентiв та iнших платежiв, перелбачених

ЩоговороМ, здiйснюСться буль-яким зручним для Позичальника способом, а саме у виглядi:
готiвкового розрахунку шляхом внесення Позичальником грош()Вих коштiв в касу буль-

якого вiлокремленого пiдроздiлу Ломбарду;
безготiвкового розрахунку в особистому кабiнетi на сайтi Кредитодавця;
безготiвкового розрахунку шляхом перерахування Позичальниl(ом грошових коштiв на

розрахунковий рахунок Ломбарду, зазначений у !оговорi.
4.5. ПозИчаllьниК зобов'язустьсЯ повернутИ сумУ кредитУ у строк, перелбачений

!оговором.
4.6. У разi невиконання Позичальником зобов'язань щодо повеl]нення Крелиту у строк,

ЛомбарЛ може нараховуВати вiдсоТки за кожний день проСтрочення сплати Крелиту] та
штрафнi санкцii, перелбаченi !оговором.

4.7. У разi прострочення строку повернення кредиту та балкання подовжити строк
користування кредитом - Позичальник мас право звернутися в ,1омбард для укладення
додатковот уголи про подовження строку надання кредиту, яка укладасться У день звернення
позичальника В Ломбарл та за умови повнот сплати заборгованостi за весь час користування
кредитом.

4.8. ПРИ НаДхоДженнi в Ломбарл коштiв вiд Позичаrrьника. .[Iомбард направляс TaKi
коштИ на погашення боргОвих зобоВ'язанЬ за !оговором У вiдп,эвiдностi до черговостi
погашення грошових зобов'язань за {оговором.

4.9. Черговiсть погашення грошових зобов'язань Позича,тьника:
у першу чергу - штрафнi санкцiт та вiдсотки за кожний деъть прострочення сплати

кредиту;

у другу чергу - проценти за кожний день користування кредито}/;
у третю чергу - сума кредиту.
4.10. ПозичаJIьник мас право достроково повернути кредит Til сплатити проценти за

кожний день користування кредитом.



5. Jдентифiкацiя та верифiкацiя споживачiв фiнансових пOслуг
5.1. Ломбард здiйснюе вiдповiдно до законодавства Украiни HiLJ.IeжHy органiзацiю та

проведення первинного фiнансового монiторингу, Що належним чином надас можливiсть
виявляти пороговi та пiдозрiлi фiнансовi операuiт (лiяльнiсть) незirлежно вiл рiвня ризику
ДiЛОВИХ ВiДНОСИН З КЛiСНТОм (провелення фiнансових операцiй бtэз встановлення дiлових
ВiДНОСИН) Та ПОВiДОМЛЯТИ ПРО них спецiаrrьно уповноважений орган виконавчот влади, а також
запобiгати використанню cBoix послуг для проведення клiсн.l.ами фiнансових операuiй з
протиправною метою.

5,2, Ломбарл iдентифiкус та верифiкус особу Позича,rьникlr вiдповiдно до Закону
укратни uпро запобiгання та протидiю легалiзацiт (вiлмиванню) доходiв, одержаних
злочинниМ шляхом, фiнансуваннЮ тероризмУ та фiнансуваннЮ розповсюдження зброТ
масового знищення).

5.З. ОфiuiЙнi докуrurенти особи мають бути чинними (дiйсними) на момент Тх подання та
включати Bci необхiднi iдентифiкаuiйнi ланi. Ломбарл не вчиня€ правочинiв з анонiмними
особами та забезпечус дотримання в своiй дiяльностi iнших 

"n,ro., передбачених для
фiнансових установ чинним законодавством у сферi запобiганн" ,u проiидiт легагriзацii
(вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом.

5,4. !ля здiйснення належнот перевiрки Позича,тьника та заб(эзпечення спроможностi
ломбарлу виконувати правила внутрiшнього фiнансового монiторингу Ломбард мас право
витребувати перелбачену законодавством iнформачiю, яка стосусться iлентифiкацii особи
позичапьника, у органiв лержавнот влади, а також здiйснювати перелбаченi законодавством
заходи щодо збору такот iнформачiт з iнших джерел.

б. Згода на обробку персональних даних
6.1. ПозиЧzUIьник, висryпаюЧи в якостi суб'сктi ПеРСОНаJ'Iьних дitних i суб'скта креди.t.ноТ

icTopiT, надае свою згоду на передання Ломбарлу своiх персонадьних даних та iх обробку з
метою оцiнки фiнансового стану Позичальника та його спроможностi 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, громадянство, да:гу та мiсце народження,
назвУ i реквiзитИ документа, що посвiлчуе особу, адресу заресстрованого мiсця npb*r"u"r",
адресу фактичного мiсця проживання, iдентифiкацiйний номер nnuru"nu податкiв. вiдомостi
щодо освiти, сiмейного, соцiального та майнового стану, профtэсiю. доходи, а також
iнформацiю, яка стане вiдомою Ломбарлу у зв'язку з укладанням таlабо виконанням та,/або
протягом строку лii крелитного договору (налалi - !aHi).

6.3. Позичальник пiдтверджус та гарантус, що надана
зобов'язуеться пiдтримувати iT в актуальному cTaHi. у
Позичальником iнформачiТ - BiH зобов'заний повiдомити
кirлендарних днiв.

ним iнформацiя - лостовiрна, та
разi настання змiн в наданiй

про це Ломбарл протягом трьох

6,4, Згода Позичальника включас в себе, в тому числi, право Ломбарлу здiйснювати
обробкУ ,ЩаниХ (у томУ числi з використанням iнформаuiйних (автоматизованих) систем),
включаючи вчинення дiй або сукупностi дiй, таких як збирання, р(эсстрацiя, накопичення.
зберiгання, адаптування, змiна, поновлення, використання i по-rрarня (розповсюдження,
реалiзацiя, передача), уточненнЯ (оновлення, iMiHy, використання" розповсюдження).копiювання, опублiкування, редагування, компонування даних без редагування Тх
внутрiшнього змiсту, пересилання поштою таlабо електронними способами, передачу (в тому
числi транскорДонну), знеособлення, знищення персонаJтьниХ даних, власником яких с
Ломбарл.

6.5. Згода ПозичальНика вклюЧас в себе, в томУ числi, право Лолибарлу передавати laHiПозичальника TpeTiM особам (включаючи, ,1,1e не обмежуючись, Бюро кредитних iсторiй.
кредитним установам, факторинговим компанiям, колекторським компiнiям тощо) on"
захисту свотх законних прав та iHTepeciB, стягнення простроченоt'заборгованостi за кредитним
договором, штрафних санкцiй, збиткiв та iнших засобiв llравового захисту.



6.6, Згода Позича-гlьника включас в себе, в тому числi, право Ломбарлу звертатись за
iнформаuiею про фiнансовий стан Позича,lьника до TpeTix осiб, якi п,)в'язанi з Позичальником
родиннимИ, особистИми, дiловИми, професiйнимИ або iншиМи стосунками у соцiальному
побутi Позичальника.

6.7. Згода ПозичальНика дiС протягоМ 5 (п'яти) poKiB з датИ закiнчення договiрних
вiдносин мiж ним i Ломбарлом.

б.8. Згода ПозичальНика вклюЧас в себе, в томУ числi, згоl(У з тим, що отримання
позичальником у Ломбарлу даних, що стосуються Позичальника, Тх ,уточнення, блокування та
знищення допускаеться У випадках, встановлених чинним законодавством на пiдставi заяви
позичальника, яка повинна вiдповiдати вимогам, встановленим чинним законодавством.

6.9. Ломбарл бере згоду у Позичальника, а Позичальник дас свою згоду записувати
(проволити звукозапис/фiксування) телефонних розмов, переговорi в, що здiйснюються мiж
ломбарлм або його представником/агентом, з одного боку, i П.озичатьником або його
представником, з iншого боку, з метою перевiрки якостi надання послуг, навчання таlабо
захисту Ломбарлм власних iHTepeciB.

6.10. Згода Позичальника на обробку його персональних даних, що надана згiдно з
умовами цього розлiлу Правил, не вимагас здiйснення повiдомлень про передачу
персонЕrльних даних Позичальника TpeTiM особам згiдно iз статтею 2l Закону УкраТни кПро
захист персональних даних).

7. Порядок зберiгання Ломбардом договорiв та iншlих документiв,
пов'язаних iз наданням фiнансових послуI,

7 ,|. !ля логоворiв та iнших локупtентiв, пов'язаних iз наданням фiнансових послуг
Ломбарлом встановлюсться наступний порядок зберiгання:

7.2, !оговори та iншi документи, пов'язанi iз наданням фiнансових
уклаленi за його мiсцезнаходженням' протягом строку Тх дiт
мiсцезнаходженням Ломбарлу.

7.3. !оговори та iншi документи, пов'язанi iз наданням фiнансових послуг Ломбарлом,
укладенi вiд iMeHi Ломбарлу його вiдокремленими пiлрозлiлами, протягом строку Тх дiт
зберiгшоться за юридичною адресою Ломбарлу.

7.4. Пiсля закiнчення строку дiт або погашення кредиту, Догов;ори та iншi документи,
пов'язанi iз наданнЯм фiнансОвих послУг, передаЮться З вiдокремЛегtих пiдрОздiлiв ло apxiBy
Ломбарлу, ле зберiгаються протягом п'яти poKiB за умови завершення перевiрк' лер*u"""r,
податковими органами з питань дотримання податкового законодавст ва.

7.5. У разiвиникнення спорiв (суперечок), порушення кримiнЕtльних справ, вiдкриття
судами проваlIження у справ зберiгаються до ухвалення остаточЕtого рiшення.

7.6. ,ЩокУменти (у томУ числi електроннi), Тх копiТ, записи. ланi, iнформаuiю щодо
заходiв, вжитих з метою виконання вимог у сферi запобiгання та протидiт, зокрема щодо
здiйснення належноТ перевiрки клiснтiв (у тому числi iлентrгфiкаr_riТ та верифiкаuiТ
представнИкiв клiснТiв, встановлення ix повноважень), а також осiб. яким Ломбарлом було
вiдмовлено у встановленнi дiлових вiдносин таlабо проведеннi фiнансових операцй, а також
yci локументи, що стосуються Дiлових вiдносин (провелення фiнансовоТ операчiТ) з клiснтом,
зберiгаються не менше п'яти pokiB пiсля припинення дiлових вiдносин з клiснтом або
ЗаВеРШеННЯ РаЗОВОТ фiнанСовоТ операчii без встановлення дiлових вiдносин з клiснтом.

7,7. !ля зберiгання логоворiв та iнших локрrентiв, пов'язаних iз наданням фiнансових
послуг, до закiнчення та пiсля закiнчення строку i* дiI, Ломбарл Mctc спецiа,тьно обладнане
примiщення (apxiB) iз охоронно-пожежною сигналiзацiсю,

8. Порялок Доступу споживачiв фiнансових пOслуг д0 документiв та
iншоi iнформаuii', пов'язаноi з наданням фiнансових послуг Ломбарлом

8.1. Ломбард розкрива€ споживачам визначену законодавством iУкраТни iнформаuiю про
умови та порядок його дiяльностi, що розмiщусться у Micui надання послуг клiснтам таlабо на
власному веб-сайтi. Пiд час розкриття такот iнформачiт Ломбарл забезпечус дотримання
законодавства про мови.

послуг Ломбарлом
зберiгаються ,u



8.2. Керiвництво та працiвники Ломбарлу повиннi забезпечувати конфiденцiйнiсть
iнформаuiТ, що надаеться Позичальником i становить його комерuiйну, професiйну таемницю
та мiстить конфiденцiйну iнформацiю.

8.3. На вимогу споживача Ломбарл в порядку, передбаченому Законом УкраТни "Про
доступ ло публiчноi iнформацiт", надае таку iнформацiю:

- вiдомостi про фiнансовi покiLзники дiяльностi та iT стан, якi п,iдлягають обов'язковому
оприлюдненню;

- перелiк керiвникiв;
- перелiк вiдокремлених пiлрозлiлiв;
- перелiк послуг, що надаються;
- чiну/тарифи фiнансових послуг;
- ПеРеЛiК Осiб, частки яких у статутному капiталi перевишують II'ять вiдсоткiв:
- iНШУ iнформаuiю з питань надання фiнансових послуг Trl iнформацiю, право на

отримання якоi закрiплено в лiючому законодавствi УкраТни.
8.4. Ломбарл також розкрива€ шляхом розмiщення на безоплатнiй ocHoBi в

загu}льнодОступнiЙ iнформаuiйнiй базi даних про фiнанСовi установи та на власному веб-сайтi
В ОбСЯзi Та порядку, встановлених законодавством Украiни, таку iнформацiю:

l) повне найменування, iдентифiкачiйний код та мiсцезнаходження;
2) перелiк фiнансових послуг, що надаються;
З) вiломостi про власникiв icToTHoT участi (у тому числi осiб, якi здiйснюють контроль за

фiнансовою установою);
4) вiдомостi про склад наглядовоI рали та виконавчого органу;
5) вiломостi про вiдокремленi пiлрозлiли;
6) вiломостi про виданi лiцензiт та дозволи;
7) рiчну фiнансову та консолiдовану фiнансову звiтнiсть;
8) ВiДОМостi про порушення провадження у справi про банкруl,ство. зас,госування

процедури санацiт;
9) рiшення про лiквiлацiю;

l0) iНШУ iНформаuiю, що пiдлягас оприлюдненню вiдповiдно ло Закону УкраТни кПро
фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг).

8.5. Ломбарл забезпечус доступнiсть iнформацiТ, розмiценоТ на власному веб-сайтi не
менше нiж за ocTaHHi три роки.

9. Порядок проведення внутрiшнього контролю щодо дотриIшання законодавства та
внутрiшНiх регламентуючиХ докуменТiв при здiйсненнi операчiй з надання фiнансових

послуг Ломбарлом
9.1 Згiдно cTaTTi l5'закону Укратни кпро фiнансовi послуги та державне регулювання

ринкiв фiнансових послуг> у Товариствi для проведення внутрiшнього аудиту (контролю) лiс
ВНЛРiШНiЙ аУДитор, який пiлконтрольний та вiдповiдальний пеF)ед загальними зборами
уrасникiв,

9.2 Внутрiшнiй аулит (контроль) перелбачас:
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 поточноТ фiнансовоТ дiяльностi Товариствil;
аНалiЗ iнформачiТ про дiяльнiсть Товариства, професiйну лiяльнiсть iT прачiвникiв,

випадки перевищення повноважень посадовими особами Товариства;
виконання iнших перелбачених законами функчiй, пов'язаних з наглядом та контролем

за дiяльнiстю Ломбарла.
9.З. ПОСтiйний монiторинг здiйснюсться у холi щоденноТ поточноТ дiяльностi Товариства

та перелбачас контроль за додержанням прашiвниками вимог закоI{одавства та внутрiшнiх
регламентуючих локушrентiв Товариства.

9,4. Порядок взасмодiТ вiдокремлених пiлрозлiлiв та прачiвникiв Товариства щодО
ЗДiЙСНеННя ефективного внутрiшнього контролю визнача€ться внутрiшнiми правилами,

7



положеннЯми, нак€шами, розпоРядженнямИ директора, посадовИми .iнструкцiями прачiвникiв
та iншими внутрiшнiми документами Товариства.

l0. Вiдповцальнiсть посадових осiб Ломбарлу, д0 посадOвих обов'язкiв яких
належать безпосередньо робота з клiснтами, укладання та влlконання договорiв
l0.1.Посадовi особи Ломбарлу, до обов'язкiв яких належить безпосередня робота з

клiснтами, укладання та виконання !оговорiв зобов'язанi:
_ виконувати своi обов'язкИ на пiдставi посадових iнструкцiй, uих Правил та внутрiшнiх

регламентуючих докуп,tентiв Ломбарду ;

- керуватись у своТй роботi чинним законодавством УкраТни;- надавати органам контролю Ломбарлу документи, нс:обхiлнi для

органам контролю

iHTepeciB клiснтiв

контролю
вiдповiдностi здiйснення ними cBoix посадових обов'язкiв;

- надавати iнформачiю про виконання ними посадових обовязкiв
Товариства;

- не завдавати шкоди iHTepecaM Ломбарду, не порушувати прав та
Товариства;

- нести встановлену законом майнову вiдповiда,тьнiсть.
10.2. Посадовi особи Ломбарлу, до посадових обов'язкiв яких належать безпосередньо

робота з клiентами, укладання та виконання договорiв, за поруш()ння покладених на них
обов'язкiв несугь дисциплiнаРнУ, MaTepia-lrbHy (uивiльну), адмiнiстративну, кримiнальну
вiдповiда.гlьнiсть

l0.3. Притягнення до дисциплiнарноТ, матерiальноТ (чивiльнс,Т), адмiнiстративноТ або
кримiнальнот вiдповiдальностi посадових осiб Ломбарлу, до посадових обов'язкiв яких
належатЬ безпосереДньо робота з клiснтами, укладання та виконання договорiв, здiйснюсться
в порядку, визначеному чинним законодавством Укратни уповноваженими на те органами
Tal або посадовими особами.

ll. опис завдань, якi пiдлягають виконаlilню
пiлрозлiлами Ломбарлу

l1.1. Ломбарл самостiйно визначас свою органiзачiйну структуру. встановлюс
чисельнiсть прачiвникiв i штатний розпис.

l 1.2. Прачiвники Ломбарлу виконують покладенi на них з4вд&ння вiдповiдно до свотх
посадових iнструкцiй, окремих наказiв керiвника та вiдповiдно до внутрiшнiх положень
Ломбарлу.

l1.3. Завданням керiвництва Ломбарлу с злiйснення розробки напрямкiв та найбiльш
ефективних способiв надання фiнансових послуг.


