
1 

  

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Наказом Директора ТОВ «ФІНАНСОВА  

КОМПАНІЯ «ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ» 

№ 12/11-21/1П від 12.11.2021 року 

  

 

 

 

ПРАВИЛА 

НАДАННЯ ПОЗИК ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ» 

 

 

 

м. Київ 

 2021 

 



2 

 

 

ЗМІСТ 

1. Загальні положення .......................................................................................................................... 3 

2. Терміни, які використовуються в Правилах та в Договорах позики, укладеними 

між Товариством та Позичальниками ............................................................................................. 3-4 

3.   Порядок доступу до інформації щодо Товариства та його діяльності з надання фінансових 

послуг, а також договірної та іншої документації ............................................................................... 4-5 

4.  Порядок укладення та виконання договорів позики ..................................................................... 5-10 

5. Обробка персональних даних Товариством .................................................................................... 10-11 

6. Порядок обліку та зберігання Договорів та інших документів, пов’язаних з наданням 

фінансових послуг ............................................................................................................................. 11 

7. Відповідальність працівників Товариства....................................................................................... 11 

8. Порядок проведення внутрішнього аудиту ..................................................................................... 11-12 

9. Опис завдань, які підлягають виконанню підрозділами Товариства ............................................ 12-13 

10. Строк дії Правил, порядок внесення змін до Правил ................................................................... 13 

11. Інші умови ........................................................................................................................................ 14



З 

 

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ» (далі – Товариство) є фінансовою установою, яка здійснює свою 

господарську діяльність на підставі ліцензії на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах 

фінансового кредиту (видана Національним Банком України 18.06.2021, безстрокова). 

1.2. ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОЗИК ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ» (далі - «Правила») регламентують порядок 

надання Товариством грошових коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, 

фізичним та юридичним особам за договорами, що укладаються поза інформаційно-

телекомунікаційною системою Товариства. 

1.3. Правила відповідають вимогам чинного законодавства України, зокрема, Цивільного кодексу 

України, Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», 

Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про споживче кредитування», Закону 

України «Про захист персональних даних», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про 

доступ до публічної інформації», Закону України «Про ліцензування певних видів діяльності», 

Ліцензійних умов здійснення господарської діяльності з падання фінансових послуг (крім професійної 

діяльності на ринку цінних паперів) та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у 

сфері ринку фінансових послуг. 

1.4. Правила визначають умови укладення та виконання договорів позики, порядок 

обробки/передачі/знищення персональних даних Позичальників, порядок доступу до інформації щодо 

Товариства та його діяльності з надання фінансових послуг, порядок обліку та зберігання укладених 

договорів, відповідальність працівників Товариства, порядок проведення внутрішнього аудиту, опис 

завдань, що підлягають виконанню підрозділами Товариства та інші положення. 

1.5. Правила є невід’ємною частиною Договору позики, що укладається між Товариством та 

Позичальником. 

2. ТЕРМІНИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ 

ТА В ДОГОВОРАХ ПОЗИКИ 

2.1. Веб-Сайт Товариства/Позикодавця - сукупність сторінок та залежного вмісту, доступних у 

мережі Інтернет під єдиним доменним ім'ям https://sweetmoney.com.ua. 

2.2. Верифікація - процедура перевірки наданих особою, яка бажає укласти договір надання позики, 

персональних даних, з метою підтвердження їх достовірності та актуальності, а також формування 

висновків, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення щодо укладення чи відмови в укладенні 

договору надання позики. 

2.3. Договір позики - укладений між Товариством та Позичальником Договір надання позики, за 

умовами якого Позикодавець передає Позичальнику у власність грошові кошти (Позику), на визначених 

Договором умовах, а Позичальник зобов’язується повернути Позикодавцеві таку ж суму грошових 

коштів та сплатити Позикодавцю плату (Проценти) за користування позикою. 

2.4. Позика - грошові кошти, що надаються Товариством на погоджених сторонами умовах Договору 

позики. 

2.5. Позичальник - фізична або юридична особа, яка уклала Договір позики з Товариством. 

2.6. Строк позики - період, на який Позикодавець надає Позику, визначений умовами Договору 

позики. 

2.7. Товариство/Позикодавець - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ», ідентифікаційний код 44393131. 
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2.8. Базова процентна ставка за позикою - встановлений наказом Директора Товариства розмір 

процентів за користування позикою, що застосовується до всіх Договорів позики з фізичними особами. 

2.9. Інші терміни, що вживаються в Правилах, мають зміст та значення відповідно до чинного 

законодавства України. 

3. ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО 

ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, А ТАКОЖ ДОГОВІРНОЇ ТА 

ІНШОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

3.1. Товариство на офіційному веб-Сайті розміщує інформацію, право на доступ до якої передбачено 

Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», 

Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім 

професійної діяльності на ринку цінних паперів), а також іншими нормативно-правовими актами, 

зокрема, але не виключно: 

1) повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження Товариства; 

2) перелік фінансових послуг, що надаються Товариством; 

3) відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за 

Товариством); 

4) відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу Товариства; 

5) відомості про відокремлені підрозділи Товариства; 

6) відомості про ліцензії та дозволи, видані Товариству; 

7) відомості про свідоцтво про реєстрацію фінансової установи; 

8) річну фінансову та консолідовану фінансову звітність; 

9) відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури 

санації Товариства; 

10) рішення про ліквідацію Товариства; 

11) кількість часток Товариства, які знаходяться у власності членів його виконавчого органу, та 

перелік осіб, частки яких у статутному капіталі Товариства перевищують п'ять відсотків; 

12) інформацію щодо затвердженого режиму робочого часу (робочі години Інформаційно- 

телекомунікаційної системи) Товариства; 

13) актуальні редакції Правил, а також Типового договору позики; 
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14) іншу інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію, право на отримання якої 

закріплено чинним законодавством України. 

3.2. Товариство забезпечує достовірність та актуальність інформації, розміщеної на веб-Сайті 

Товариства. 

3.3. Інформація, розміщена на веб-Сайті Товариства є вільною в доступі, забезпечує розуміння суті 

фінансової послуги без нав'язування її придбання. Фізична особа, яка бажає укласти договір 

позики/Позичальник перед укладенням Договору позики має самостійно ознайомитися з такою 

інформацією для прийняття усвідомленого рішення. 

3.4. Уся договірна документація зберігається Товариством. За запитом клієнта Товариством можуть 

бути надані копії договірної документації, завірені у встановленому чинним законодавством України 

порядку. 

3.5. Актуальна, а також попередні редакції Правил, доступні для ознайомлення на Сайті Товариства. 

3.6. Інша інформація, ніж та, що доступна Позичальнику на веб-Сайті Товариства, в обсязі, 

передбаченому чинним законодавством України, може бути надана Товариством у відповідь на запит 

Позичальника у строки, встановлені чинним законодавством України. 

4. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ ПОЗИКИ 

4.1.1. Фізична особа, яка бажає укласти договір позики, має бути громадянином України, володіти 

відповідним для укладення Договору позики обсягом правоздатності та дієздатності, мати 

зареєстроване місце проживання в Україні, володіти та розпоряджатися відкритим на власне ім’я 

діючим банківським рахунком у будь-якому банку України, діяти від власного імені, у власних 

інтересах та відповідно до власного волевиявлення, пройти процедуру ідентифікації та верифікації до 

підписання Договору позики, вивчити ці Правила та інформацію, розміщену на веб-Сайті Товариства 

згідно з Розділом 3 Правил. 

4.1.2. Товариство залишає за собою право також окремо запропонувати Заявнику надати додаткову 

інформацію, документи та/або відомості, необхідні для підтвердження повноти, точності та 

достовірності інформації, наданої Заявником. 

4.1.3. Фізична особа, яка бажає укласти договір, під час подання заявки надає згоду на обробку наданих 

нею персональних даних відповідно до Розділу 5 цих Правил. 

4.1.4. Товариство на власний розсуд має право визначати/змінювати форму та параметри Анкети, що 

заповнюється фізичною особою для ідентифікації та верифікації. 

4.1.5. З метою перевірки актуальності та достовірності наданої інформації фізичною особою, яка бажає 

укласти Договір позики, а також, за необхідності, отримання додаткової інформації чи копій документів, 

Товариство має право зв’язатися за наданими такою особою контактними даними.  
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4.1.6. Надана фізичною особою для ідентифікації інформація вважається достовірною та актуальною 

до моменту повідомлення Товариства цією особою щодо змін наданої раніше інформації/отримання 

Товариством інформації щодо змін раніше поданих фізичною особою даних з доступних інформаційних 

джерел. 

4.1.7. Товариство здійснює верифікацію Заявника/Позичальника відповідно до вимог чинного 

законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення як суб'єкт первинного фінансового моніторингу. Відповідно, до встановлення ділових 

відносин Товариство пропонує фізичній особі, яка бажає укласти Договір позики, здійснити 

верифікацію засобами та методами, що використовуються Товариством. У разі відмови такої особи від 

проходження верифікації чи не надання інформації та документів, необхідних для проведення 

верифікації, Товариство відмовляється від встановлення ділових відносин з цією особою та від надання 

їй фінансових послуг. 

4.1.8. Товариство залишає за собою право відмовити Заявнику в наданні послуг у випадку виявлення 

дій, які містять ознаки недобросовісності, шахрайства, неправомірного використання інформації й 

даних третіх осіб та/чи третіми особами. 

4.2. Подання заявки на отримання позики 

4.2.1. Фізична особа з метою укладення Договору позики з Товариством подає Товариству Заявку 

шляхом зазначення доступних параметрів позики. 

4.2.2. Товариство приймає рішення про надання/відмову у наданні Позики на підставі інформації, 

отриманої для ідентифікації та верифікації Заявника (особисто Заявником/будь- яка інша інформація з 

відкритих джерел). 

4.2.3. З мстою мінімізації ризику неповернення позики/несплати процентів Позичальником 

Товариство, враховуючи результати обробки інформації, отриманої для ідентифікації та верифікації 

Позичальника, практики попередніх ділових відносин з Товариством (у разі наявності), має право 

запропонувати Позичальнику укладення Договору позики з іншими параметрами позики, ніж ті, що 

попередньо обрані Позичальником. 

4.2.4. Прийняття Заявки до розгляду не покладає на Товариство обов’язок надати Позику. 

4.2.5. Товариство має право відхилити Заявку (відмовити в укладенні Договору позики), при цьому не 

зазначаючи причини такої відмови. 

4.3. Укладення Договору позики. 

4.3.1. Договір позики з фізичною особою укладається шляхом його підписання обома сторонами. 

4.3.2. Проект договору (оферта), що містить повний текст Договору позики, надається Товариством 

для вивчення й погодження фізичній особі, яка бажає укласти Договір позики.
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4.3.3. Перед підписанням Договору позики Позичальник має право звернутися до Товариства щодо 

роз’яснення інформації, викладеної в Оферті, Правилах, або зазначеної на веб-Сайті Товариства тощо 

для забезпечення можливості Позичальника прийняти зважене рішення, що відповідає його погребам 

та фінансовому стану. 

4.3.4. Після вивчення договірної документації фізична особа, яка бажає укласти Договір позики, може 

відмовитися від його укладення, що не позбавляє таку особу права повторно подати Заявку на укладення 

Договору позики. 

4.3.5. Прийняття Оферти (акцепт) фізичною особою, яка бажає укласти Договір позики, відбувається 

шляхом підписання Договору позики Заявником (Позичальником). Приймаючи умови Оферти 

Позичальник засвідчує, що його Акцепт є повним та безумовним, тобто він погоджується з усіма без 

виключення умовами Оферти. 

4.3.6. Договірна документація підписується Позичальником власноруч. 

4.3.7. Під час процедури укладення Договору позики Позичальник самостійно несе відповідальність 

за власні дії, зокрема, але не виключно, за уважність та повноту ознайомлення з наданою йому 

інформацією, у тому числі з тією, що міститься за посиланнями. 

4.3.8. Договір позики з юридичною особою укладається у письмовій формі відповідно до вимог 

чинного законодавства України. 

4.3.9. Деталізована інформація стосовно предмету Договору позики, умов нарахування процентів, 

права та обов’язки сторін, порядок вирішення спорів, відповідальність Сторін, а також інші умови 

визначаються безпосередньо Договором позики, що містить усі обов’язкові умови, передбачені чинним 

законодавством України. 

4.4. Виконання умов Договору позики. 

4.4.1. Сторони зобов’язані чітко дотримуватись умов укладеного Договору позики. 

4.4.2. Товариство надає Позику шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на вказані 

Позичальником банківські реквізити. Усі розрахунки за укладеними Договорами позики здійснюються 

в національній валюті України - гривні. 

4.4.3. Проценти за Договором позики. 

4.4.3.1. Товариством встановлюється базова процентна ставка за позикою, яка застосовується до всіх 

Договорів позики з фізичними особами. Базова процентна ставка затверджується наказом Директора 

Товариства та може бути змінена/скасована лише за умови видання Директором Товариства 

відповідного наказу. 

4.4.3.2. Розмір процентів за користування позикою за Договором позики встановлюється Товариством 

на власний розсуд з урахуванням наступних факторів: 

- кон'юнктура ринку фінансових послуг; 

- величина і темп інфляції; 

- ризик, пов’язаний з інвестиціями; 

- характер державного регулювання ринку фінансових послуг; 

- співвідношення попиту і пропозицій на ринку фінансових послуг; 

- дохідність інвестицій; 

- процентна політика на ринку фінансових послуг; 

- інші чинники, що можуть вплинути на формування розміру процентів за користування позикою. 

4.4.3.3. Проценти за Договором позики нараховуються в порядку та розмірі, визначеному умовами 

такого Договору. 
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4.4.4. Позичальник доручає та надає Товариству право здійснити договірне списання суми 

заборгованості з будь-яких рахунків Позичальника відповідно до Закону України «Про платіжні 

системи та переказ коштів в Україні» у випадку понадстрокового користування Позикою/її частиною 

(прострочення Позики). 

4.4.5. Сплачені Позичальником кошти за Договором позики зараховуються в наступній послідовності, 

якщо інше не встановлено законом: 

- в першу чергу - в оплату Процентів на прострочену позику; 

- в другу чергу - в оплату Процентів за користування позикою; 

- в третю чергу - в оплату суми Позики; 

- в четверту чергу - в штрафні санкції (у разі їх нарахування). 

4.4.6. Усі ризики, пов’язані з оплатою/безготівковим перерахуванням грошових коштів в рахунок 

сплати Зобов’язання Позичальника за Договором позики, несе Позичальник. При цьому Позичальник 

самостійно сплачує послуги фінансового посередника, який здійснює перерахування грошових коштів 

відповідно до чинних тарифів таких організацій. 

4.4.7. При здійсненні платежу в рахунок погашення заборгованості за Договором позики Позичальник 

у графі «призначення платежу» повинен зазначити номер Договору позики та свої прізвище, ім’я, по 

батькові (за наявності). Товариство має право не зараховувати кошти в рахунок погашення 

заборгованості у разі відсутності коректного заповнення графи «призначення платежу» у зв’язку з 

неможливістю ідентифікувати Позичальника та Договір позики, за яким такі кошти були перераховані. 

4.4.8. Позичальник може достроково відмовитися від укладеного договору шляхом відповідного 

повідомлення Позикодавця та повернення одержаної суми позики, а також сплати процентів за період з 

дня одержання позики до дня її повернення за процентною ставкою, визначеною умовами Договору. 

4.4.9. У випадку смерті/ліквідації Позичальника, що наступила до закінчення строку дії Договору 

позики, відповідно до положень Цивільного кодексу України зобов’язання за Договором позики 

переходять до спадкоємців/правонаступників Позичальника. При цьому, Товариство має право в 

односторонньому порядку припинити дію Договору позики та/чи припинити нарахування Процентів 

після отримання документів про смерть/ліквідацію Позичальника. 
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4.5. Програма лояльності. 

4.5.1. В рамках програми лояльності Товариство має право пропонувати конкретному Позичальнику-

фізичній особі надання позики з оплатою за зниженою процентною ставкою (акційні умови), а також 

зменшити (списати частково чи повністю) розмір нарахованих процентів за користування позикою в 

односторонньому порядку (не розповсюджується на суму отриманої Позичальником Позики). 

4.5.2. У випадку надання позики з оплатою за зниженою процентною ставкою, при порушенні 

Позичальником умов Договору позики, а саме - неповернення позики у встановлений Договором строк, 

акційні умови за Договором не застосовуються, у такому випадку нарахування процентів за 

користування позикою здійснюється за базовою процентною ставкою на позику, що діяла під час 

відповідного періоду. 

4.5.3. За згодою Сторін дію Договору позики може бути пролонговано на строк, аналогічний строку 

договору/інший строк, за умови оплати Позичальником нарахованих станом на поточну дату процентів 

за користування позикою шляхом укладення відповідної Додаткової угоди, що є невід’ємною частиною 

Договору позики. 

У разі не укладення Позичальником відповідної Додаткової угоди, сума, перерахована 

Позичальником, зараховується як погашення заборгованості за Договором в черговості, передбаченій п. 

4.4.5. Правил. 

У випадку добровільного виконання Позичальником умов, визначених абз. 1 п. 4.5.3. Правил до 

закінчення строку Позики, за Договором позики застосовуються умови, визначені відповідною 

Додатковою угодою, з дати здійснення Позичальником оплати та укладення такої Додаткової угоди. 

Пролонгація дії Договору позики неможлива, якщо Товариство вже відступило права вимоги за 

Договором позики третій особі, або звернулося до суду з метою стягнення заборгованості з 

Позичальника. 

4.5.4. Програма лояльності є проявом поваги до Позичальників та не несе зобов’язуючого характеру 

для Товариства. Відповідно, Товариство залишає за собою право відмовити в застосуванні Програми 

лояльності в цілому/ окремих її положеннях у правовідносинах з будь- яким Позичальником. 

Програма лояльності встановлюється окремим локальним нормативно-правовим актом 

Товариства. 

4.5.5. Будь-які зміни/застосування умов лояльності до умов Договору позики з юридичною особою 

погоджуються Сторонами шляхом укладення відповідної Додаткової угоди, що є невід’ємною частиною 

Договору позики. 

4.6. Відповідальність Сторін та вирішення спорів. 

4.6.1. Неналежне виконання/ невиконання умов Договору позики та цих Правил, є порушенням умов 

Договору. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором позики Сторони 

несуть відповідальність, передбачену умовами укладеного Договору та чинним законодавством 

України. 

4.6.2. Закінчення строку дії Договору позики не звільняє Сторони від виконання зобов’язань за 

Договором.  
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4.6.3. Усі спори вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У випадку неможливості вирішення 

спору шляхом переговорів Сторона має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів до суду в 

порядку, встановленому чинним законодавством України. 

5. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТОВАРИСТВОМ 

5.1. Підставами обробки персональних даних Товариством є: 

5.1.1. укладення та виконання Договору позики, стороною якого є суб’єкт персональних даних 

(Позичальник) чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу 

суб’єкта персональних даних; 

5.1.2. згода суб’єкта персональних даних  на обробку його персональних даних; 

5.1.3. необхідність виконання обов’язку володільця персональних даних (Товариства), який 

передбачений законом (зокрема, але не виключно, здійснення вимог щодо 

ідентифікації/верифікації відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом, або фінансування 

тероризму» та інших нормативно-правових актів). 

5.1.4. інші підстави відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 

5.2. Згода на обробку персональних даних надається фізичною особою під час подання Заявки на 

укладення Договору позики, при цьому така фізична особа підтверджує, що ознайомлена з Положенням 

про обробку та захист персональних даних ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ», повідомлена про володільця/розпорядника 

персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права та обов’язки, визначені 

законодавством про захист персональних даних, мету збору, спосіб збору, накопичення персональних 

даних, строк та умови зберігання персональних даних, внесення змін, видалення або знищення 

персональних даних, доступ до персональних даних працівників Товариства, умови та процедуру 

передачі персональних даних та перелік третіх осіб, яким можуть передаватися персональні дані, 

порядок доступу до персональних даних суб’єктів персональних даних та третіх осіб, а також інші 

умови, визначені цим Положенням та Згодою. 

5.3. Товариство має право обробляти будь-які дані, що надаються Заявником\Позичальником 

Товариству або надані Товариству. 

5.4. 'Товариство обробляє надану суб’єктом персональних даних інформацію відповідно до вимог 

чинного законодавства України. 

5.5. Падаючи згоду па обробку персональних даних Позичальник погоджується з тим, що Товариство 

має право па доступ до інформації, що складає його кредитну історію, та на збір, зберігання, 

використання та поширення через бюро кредитних історій, включене до Єдиного реєстру бюро 

кредитних історій, інформації щодо нього та відповідного Договору позики, визначеної Законом 

України "Про організацію формування та обігу кредитних історій". 
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Відсутність такої згоди Позичальника має наслідком відмову Товариства в укладенні Договору позики. 

5.6. Персональні дані клієнтів Товариства зберігаються протягом строку, необхідного для досягнення 

мети обробки, але не довше 5 років з моменту припинення ділових відносин з Товариством/здійснення 

заходів для встановлення ділових відносин (якщо жодного Договору позики укладено не було). 

6. ПОРЯДОК ОБЛІКУ ТА ЗБЕРІГАННЯ ДОГОВОРІВ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, 

ПОВ’ЯЗАНИХ З НАДАННЯМ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

6.1. Товариство має програмне забезпечення та спеціальне технічне обладнання за допомогою якого 

здійснюється облік укладених Договорів позики в електронній формі, що відповідає даним 

бухгалтерського обліку. 

6.2. Договори позики, додаткові угоди та інші Додатки зберігаються у спосіб, що унеможливлює 

доступ до них сторонніх осіб. 

6.3. Виготовлення паперових копій документів здійснюється Позикодавцем на підставі відповідної 

письмової заяви Позичальника. 

6.4. Договори позики, а також інші документи, пов’язані з укладенням та виконанням договорів позик, 

зберігаються протягом строку, встановленого чинним законодавством для такої категорії документації. 

6.5. Документи та матеріали, що становлять комерційну таємницю, мають обмежений доступ та 

підлягають захисту з боку Товариства. 

6.6. Під комерційною таємницею Товариства розуміються відомості, пов'язані з інформацією про 

фінансові послуги, що надаються Товариством, управлінням Товариством, співпрацею з контрагентами, 

в тому числі, але не виключно договірна документація, фінансами та іншою діяльністю Товариства, 

розголошення яких може завдати шкоди інтересам Товариства. 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ТОВАРИСТВА 
7.1. Працівники Товариства при виконанні покладених на них трудових обов’язків зобов’язані: 

1) виконувати свої посадові обов’язки на підставі посадових інструкцій, цих Правил та локальних 

актів Товариства; 

2) дотримуватись у своїй роботі норм чинного законодавства України; 

3) не завдавати шкоди інтересам Товариства, не порушувати прав та інтересів клієнтів Товариства; 

4) не використовувати в особистих цілях та/або не передавати не уповноваженим на те особам 

інформацію, пов’язану з укладенням та виконанням Договорів із Позичальниками; 

7.2. Працівники Товариства несуть відповідальність за неналежне виконання своїх посадових 

обов’язків, а також неналежне використання та зберігання засобів захисту інформації, відповідно до 

чинного законодавства України, у тому числі дисциплінарну згідно з Кодексом законів про працю 

України. 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

8.1. Вищим органом управління Товариства створюється служба внутрішнього аудиту, що є 

структурним підрозділом або призначається окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит 

Товариства.  
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Служба внутрішнього аудиту/окрема посадова особа підконтрольна та підзвітна вищому органу 

управління Товариства та організаційно не залежить від інших підрозділів. 

Діяльність служби внутрішнього аудиту/окремої посадової особи базується на принципах чесності, 

об’єктивності, конфіденційності, професійної компетентності. 

8.2. Порядок діяльності служби внутрішнього аудиту/окремої посадової особи, її статус, функціональні 

обов’язки та повноваження визначаються Положенням про службу внутрішнього аудиту, яке 

розробляється Товариством та затверджується вищим органом управління Товариства. 

8.3. Цілі, завдання та функції служби внутрішнього аудиту, вимоги до професійної підготовки та 

досвіду роботи посадових осіб служби внутрішнього аудиту, права та обов’язки служби внутрішнього 

аудиту, підзвітність служби внутрішнього аудиту, особливості взаємодії служби внутрішнього аудиту з 

іншими підрозділами та посадовими особами Товариства, порядок оформлення результатів аудиту 

визначається Положенням про службу внутрішнього аудиту. 

8.4. За результатами внутрішнього аудиту поточної діяльності Товариства служба внутрішнього 

аудиту не рідше ніж один раз на рік звітує вищому органу управління Товариства. 

9. ОПИС ЗАВДАНЬ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ВИКОНАННЮ ПІДРОЗДІЛАМИ 

ТОВАРИСТВА 

9.1. Для надання фінансових послуг Товариством створюються підрозділи з відповідними 

функціональними обов’язками. 

9.2. Загальні збори Учасників Товариства є Вищим органом Товариства та здійснюють функції 

відповідно до Статуту Товариства. Загальні Збори вирішують будь-які питання, що відносяться до 

предмету діяльності Товариства, а також будь-які організаційні питання, зокрема, але не виключно, 

визначають основні напрями діяльності Товариства, затверджують його плани, вносять зміни до 

Статуту Товариства, до розміру Статутного капіталу, обирають та відкликають Директора, 

контролюють діяльність виконавчого органу, визначають повноваження відповідних контрольних 

органів, вирішують питання про придбання Товариством частки Учасника, про виключення Учасника 

із Товариства, про прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії та 

інші функції відповідно до наданої Статутом Товариства, а також чинним законодавством України 

компетенції. 

9.3. Директор є виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю 

та несе відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань. Директор забезпечує 

виконання прийнятих рішень Загальними зборами Учасників та здійснює керівництво Товариством. До 

компетенції Директора відноситься вирішення всіх питань поточної роботи Товариства. Директор 

приймає рішення про призначення посадових осіб Товариства, прийняття та звільнення працівників 

Товариства, затверджує внутрішні документи Товариства, видає накази, розпорядження та вказівки, 

обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства, а також відповідає за вирішення інших 

питань в межах прав, що надані йому Загальними зборами Учасників, Статутом Товариства та чинним 

законодавством У країни. 

9.4. Служба внутрішнього аудиту/відповідальний працівник за внутрішній аудит здійснює 

внутрішній аудит Товариства відповідно до Положенням про службу внутрішнього аудиту Товариства.
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9.5. Відділ маркетингу викопує функції з популяризації Товариства на ринку фінансових послуг 

України, проводить рекламні кампанії, організовує акції від імені Товариства з метою залучення 

клієнтів Товариства, проводить оптимізацію Сайту, рекламу в соціальних мережах, працює над 

лідогенерацією та виконує інші обов’язки, які доручаються керівництвом. 

9.6. Відділ технологічної підтримки забезпечує розробку, оновлення, підтримку облікової та 

реєструючої системи Товариства, прикладного програмного забезпечення, експлуатацію та 

обслуговування телекомунікаційного і мережевого устаткування, комп’ютерної та копіювальної 

техніки та іншого офісного устаткування, забезпечує інформаційну безпеку, а також виконує інші 

обов’язки, які доручаються керівництвом. 

9.7. Юридичний відділ забезпечує розробку документів правового характеру, надання 

консультаційно-правової допомоги працівникам Товариства, здійснює моніторинг законодавства, 

розробляє, погоджує, контролює виконання господарських договорів з іншими підприємствами, 

установами та організаціями, розробляє правила, положення, типові форми договорів позики, здійснює 

за дорученням представництво інтересів Товариства в органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування, підприємствах, установах, організаціях будь-якої форми власності та підпорядкування, 

забезпечує проведення переговорів при виникненні спорів з партнерами, організовує претензійну і 

позовну роботу та інші функції, які доручаються керівництвом. 

9.8. Відділ бухгалтерського обліку забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку 

фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені законодавством строки, 

забезпечує ведення облікової політики Товариства, здійснює нарахування та виплату заробітної плати 

працівникам Товариства, проводить розрахунки за виконані послуги/роботи/товари з зовнішніми 

партнерами, забезпечує сплату від імені Товариства податків та зборів, передбачених законодавством 

та виконує інші функції, що доручаються керівництвом. 

9.9. Господарський відділ забезпечує створення і підтримку сприятливих умов для ефективної 

роботи працівників в офісі, комунікацію з постачальниками товарів та послуг для підтримання в 

належному стані життєдіяльності офісу, здійснює прийом відповідних товарів/послуг, забезпечує 

схоронність господарського інвентарю, за необхідності вживає заходи щодо їх відновлення та ремонту, 

здійснює матеріально-технічне обслуговування засідань, конференцій, нарад та інших офіційних 

заходів, що проводяться Товариством, здійснює реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції, 

підтримку листування з питань матеріально-технічного забезпечення діяльності Товариства та викопує 

інші функції, що доручаються керівництвом. 

9.10. Вищенаведений перелік підрозділів може бути змінений/доповнений Товариством за потреби з 

метою забезпечення якісного надання фінансових послуг. Актуальний склад підрозділів/відповідальних 

працівників на відповідний період господарської діяльності Товариства затверджується відповідним 

штатним розписом. 

10. СТРОК ДІЇ ПРАВИЛ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРАВИЛ 

10.1. Редакція Правил затверджуються Директором Товариства. 

10.2. Правила розміщуються на веб-Сайті Товариства у вільному доступі в порядку, передбаченому 

чинним законодавством України. 

10.3. Товариство має право в односторонньому порядку вносити зміни й доповнення до Правил шляхом 

їх затвердження у новій редакції.  
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11. ІНШІ УМОВИ 

11.1. Форма та зміст Договору позики, додатків до нього, а також інших документів визначаються 

Товариством у встановленому ним порядку. 

11.2. Товариство не сплачує за рахунок Позичальника жодних податків і зборів в результаті отримання 

ним позики. 

11.3. Обмін інформацією щодо питань врегулювання договірних правовідносин між Позичальником та 

Товариством здійснюється за контактними даними, зазначеними в реквізитах Сторін Договору. 

11.4. У випадку зміни будь-яких даних і реквізитів, Сторони зобов'язані повідомити одна одну шляхом 

направлення електронного або письмового повідомлення у триденний строк з дня виникнення таких 

змін. 

11.5. Усі інформаційні повідомлення і та офіційні листи, у тому числі щодо відступлення права вимоги 

за Договором позики, можуть бути направлені Товариством на вибір: в електронному вигляді на 

електронну пошту та/або у вигляді CMC на номер телефон Позичальника та/або за місцем 

проживання/реєстрації Позичальника. 

У разі відступлення права вимоги заборгованості повідомлення про таке відступлення може 

здійснюватися як первісним, так і новим кредитором за домовленістю між ними. 

11.6. Товариство має право вимагати від Позичальника падання примірника документа у письмовій 

формі з власноручним підписом Позичальника, у випадку якщо такий документ було попередньо надано 

Позичальником в електронній формі (на електронну пошту Товариства). Позичальник протягом 5 

(п’яти) календарних днів з моменту такої вимоги зобов’язаний надати запитувані Товариством 

документи.



 

 

 


