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1. зАгАльнI положЕнIUI

1.1. IJi Правила на,цаяня коштiв у позику! в тому числi i на умовах фiпаrrсового кредиry
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (АВЕНТУС УKPAIHA)) (ltадмi _
<Правило), встановлlоють порядок надання фiнмсових послуг ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВlДПОВIДАЛЬНIСТЮ (АВЕНТУС УKPAIHAD (надмi - Товариство),
розроблеrri у вiдповiдностi до вимог Цивiльного Кодексу УкраiЪи, Закону Украiни <Про
фiItансовi послуги та державЕе регулювання ринку фiпансових послуо, Закону УкраiЪи (Про
захист прав споживачiвD, Закону Украiни <Про електроЕЕу комерцiю>, ЗакоЕу УкраiЪи (Про
захист лерсон.lльпих даних), Закону Украiъи (про споживче кредитування)), Лiцензiйних умов
провадженпя господарськоi дiяльностi з наданlп фiнансових послуг (KpiM професiЙноi
дiяльностi Еа рипку цiнних паперiв), затвердя(ених постановою Кабiнету MiяicTpiB Украii{и та
iItших нормативно-правових aKTiB Украiпи, що регулtоють порядок нада}Iня Товариством
грошових коштiв у позику, в тому числi й на умовах фiнансового кредиту.
|.2, Правила набувають чинвостi з дати ix затвердження, якцо iнше не вказано в Правилах
та пiдлягають опублiкуванЕю на Веб-сайтi Товариства не пiзнiше наступного робочого дня
пiсля дати Еабраlrня ними чинЕостi iз зазначенням Taкoi дати та дiють до дати оприлюдненЕя
Правил в новiй редакцii.

2. ТЕРМIНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Для цillей цих Правил, нижчеЕаведенi визllачення та термiни тлумачяться fiаступним чином:
2.|. Веб-сайт iHTepHeT-cTopiHKa Товариства з доменним iм'ям щд!jlд!цддд. яка с
частипою hlформацiйно_телекомунiкацiЙЕоi системи Товариства;
2.2, Заявка ва отримаяяя кредиry (Заявка) yciJe або письмове (електроrrе)
волевиявлення Кпiснта щодо необхiдяостi отрпмання кредлrту адресоване Товариству! що моr(е
включати суму строк, бажаЕий спосiб отримання кредиry iнше, Для Споживачiв ца Веб_сайтi
Товариства забезпечена можливiсть подаЕпя Змвки в електронпiй формi. KpiM того, Споживач
моr(е заповтlити Змвку на веб-саЙтi (iншим способом) через партнера Товариства, якиЙ IIадас
Товариству послуги цодо заJiучення Клiснтiв (далi_ партпер Товариства), Змвка вiд Споживача
може подаватись безпосередньо Товариству тrабо партнеру Товариства тrабо через
кредитноIо посередЕика;
2.З, Iпформацiйrrо-телекомунiкацiйна система Товариства (ITC ToBapllcTBa)
програмпий комплекс, який включае Веб-сайт, Особистi кабiЕети Споживачiв, облiкову та
ре€струlочу систему Товариства, що використовуеться Товариствомj в тому числi, аJIе не
виключпо, для укладення Кредитних доловорiв з Споживачами, доступ до якоi забезпечуеться
через Веб-сайт або Мобiльний додаток (CleditPluu;
2.4. ЕлсктропIlпй документ - документ, iнформачiя в якому зафiксована у виглялi
електронllих лаЕих;
2.5. Елсктроппе повhомлепня - irrформацiя, представлена в електронЕiй формi, падана
однiсIо зi cTopiн iншiй через ITC Товариства тrабо використанням спецiatльвих форм Веб_
сайту, електронпоi пошти (email), смс-повiдомлень (SMS), месенджерiв (Viber, WhatsApp та
iп.) тrабо засобiв зв'язку у соцiмьних мережах (Facebook та iH.);
2.6. Клiснт - фiзичtlа особа (у тому числi Споrкивач, KpiM випадкiв лрямо передбачеI]их цими
Правилами), Фiзична особа - пiдприемець або юридичЕа особа, яка мас Haмip або укла,,lа з
Товариством Кредитний договiр;
2,'l. Споживач - фiзпчна особа, цо мас Eaмip або уклала з Товариством Кредитний договiр.
2.8. Кредит - грошовi кошти, що отримд{i Клiептом вiд Товариства, в нацiопi!!ьнiй валютi
Украiни tривнi. в лоIодженiй Сlороllаvи c)vi. на умова\ сtроковостi. плаlностi, цiльовоlо
виl(ористапня та iIIших умов передбачених КредитЕпм договором;



2.9. Кредцтпий договiр - укладений мiж Товариством та КлiсЕтом в письмовiй
(електроннiй) формi договiр, разом з yciмa додатками та додатковими угодами, що передбачас
паланняТовариством Клiенту Кредиту;
2.10. Мобiльrrий додаток <CreditPlus)) - програмне забезпеченЕя з опсрацiйною системою
AndToid, призначене для роботи на смартфонах, плапшета,х та iвших мобi:rьних llриотрояхj що
обслуговуе оператор телекомупiкацiй, яке може встдiовити Еа свiй мобiльний пристрiй
Споживач та за допомогоIо якого мас можливiсть отримати доступ до Веб-сайту/IТС
Товариства;
2.11. Одноразовпй Иентифiкатор - мфавiтно-цифрова послiдовнiсть, яку отримуе
Споживач вiд Товариства шляхом вiдправки ЕлектроЕного повiдомлення на засiб зв'язку
Споживача яадапий Товариству та який додаеться (при€днуеться) до Електрояних повiдомлень
Споживача як пiдтверлження акцепту (лiдпису) електроЕI]их документiв/правочинiв тrабо дIя
входу у Особистий кабiнет;
2,12, Особrrстпй кабiriст - захищена частиЕа Веб-сайту, яка доступна lця входу Споживачу
через Веб-сайт або Мобiльпий додаток <CreditPlus> пiсля його iдеrппфiкацii в ITC Товариства
в порядку передбачеЕому Законом УкраiЪи (Про електрояну комерчiю>, в якiй Споживач мае
моrФивiсть укладати кредитнi правочини, отримувати iнформацiю та документи пов'язаЕi з
наданням та обслуговуванням Кредиту (в т.ч. суму заборгованостi за кредитом, строки
погашення, iЕlпе), здiЙснювати дii щодо iнiцiювання продовr(ення строку КредI1туl змiнювати
I а нсдаsа l и дода,l KoBi своi кон raK l Hi данi;
2.13. Ресстрачiя - процес ЕаданЕя Споживачем iнформацii7 документiв через Веб-сайт/ ITc
Товариства, який включае надання та перевiрку номеру телефону Споживача (iдентифiкацiя в
ITC Товариства в порядку передбаченому Законом УкраiЪи (Про електроЕпу комерцiю>),
'tаповllення слектронноi аякеlи rB тому числi шляхом надалня док)vенliв. шо viс.lять данi
Споживача тrабо надання доступу (згоди) до отримання даних Споживача з надiйних дхерел _

системи Bank ID, Бюро кредитних iсторiй, !ержавне пiдпрпемство ''ДIЯ'', Суб'екти первинного
фiпапсового монiторингу в межах iHcTpyMeHTy покладаЕня, тощо), ресстрачiю бмкiвських
рахункiв/платiжних карток, здiйсЕеяня фотофiксацii своеj особи (в т.ч. з iдептифiкацiйним
документом в руках) (за пеобхiдЕостi), пiдтверджепня ознаЙомлення з електроЕними
документами шляхом обмiну електроЕпими повiдомленЕями з Товариством.
2, l4, Тн шi rерчiни ви користовую1 ься вiдповiдно до визначень наданих в чинному законодавс l Bi
Украiни.

з. доступ до IнФормАцIi щодо дIяльностl товАриствА, умов
нАдАнIIя крЕдитtв,

З.1. Клiснт мас право доступу до iнформацii щодо дiяльностi Товарис,r.ва,lа умов надання
фiнапсових послуг, що Еадаються Товариством, ва умовах та в порядку, закрiпленому чинним
закоЕодавством УкраiЪи.
З.2, Товарисiво безоплатно надае акryальну iнформацiю, у тому числi щодо cBoei фiнансовоi
дiяльностi, шляхом ii розмiщення на власItому Веб-сайтi Товарпства.
з.з. Товариство на своему Веб-сайтi розмiщуе насryпну iнформацiю, якщо iнше не
передбачено законодавс] вом УкраJниi

. Про повЕе найменування, iдевтифiкацiйпий код та мiсцезЕаходження Товариства;
Про перелiк фiнаuсових послуг, що надаються Товариством;
Вiдомостi про власвикiв icтoтHoi участi (у тому числi осiб, якi здiЙснюю.lъ коЕ-r.роль за
Товариством);
Вiдомостi про склад Еaглядовоi ради та викоЕавчого оргаЕу Товариства;
Вiдомосii про вiдокремленi пiдроздiли Товариства;
Вiдомостi про лiцензii та дозволи, виданi Товарпству;
Рiчну фiнаясову та консолiдовану фiнансову звi гнiс t ь:



. Вiдомостi про поруцеЕпя проваджеЕяя у справi про банкрутство, застосуванЕя
Прошедури санацii Товарис,t 8а:

. РiшеIiня про лiквiдацiю Товариства;

. Iпформацiю про тарифи, цiни та умови rrадання фiпансових послугl

. Iншу iнфорvацiю про Говарисlво. цо пiдлягас оприлюдненню вiлповiлно до
закоlIодавства,

з.4, Товариство Еа вимогу чи запит Клiснта надае вкaвану в п.3,З. Правил iнформацirо у
зручний для lоварисlва спосiб. у том5 числi шляхом налравлення вiдповiдного посилання на
веб-сторiнку Веб-сайту Товариства, яка мiстить цеобхiдну iнформацiю.
з.5. Перед укладепням Кредитпого договору Товариство шляхом розмiщепIrя яа Веб-
сай гi надас Клi( нry доступ до iнформацii про :

3.5.1.Товарпство, як надавача фiнансовоiпослуги:. найменування, мiсцезяаходжеЕня, контактЕиЙ телефоп i адреса електроЕноi пошти
Товариства, адреса, за якою приймаються скарги Споживачiв;

. наймеЕуванЕя особи, яка Еадае посередницькi послуги (за цаяBHocTi);

. вiдомостi про державну реестрацiю Товариства;

. iнформацiю щодо включепня Товариства до вiдповiдного лерr(авного реестру
фiнавсових уставов;. iнформацiю щодо наявностi у Товариства, прaва на fiадання фiЕаЕсово'i послуги;

. контактпу iнформацiю оргапу, якиЙ здiЙснюе державне регулювання цодо дiяльностi
Товариства;

З.5.2. Фiнацсову послуry - загмьIlу суму зборiв, платежiв та iнших витрат, якi ловинен
сплатити КлiентJ включно з податкамиl або якщо конкретниЙ розмiр Ее може бути визЕачепиЙ
- порядок визначеЕня таких витрат;
З.5.З. Кредитний договiр:

. наявнiсть у Клiента прaва на вiдмову вiд Кредитного договору;

. строк, протягом якого Клiсптом може бути використаIIо право на вiдмову вiд Кредитного
договору, а також iншi умови використанпя права на вiдмову вiд Кредитного договору;. мi}iiмальний строк дii Кредитвого договору (якщо застосовусться);

. паявнiсть у Клiента права розiрвати чи припиЕити Кредитний договiр, права
дострокового викоЕанЕя КредитRого доловору, а також яаслiдки таких дiй;. порядок внесення змiЕ та доповнень до Кредптпого договору;. немоясливiсть збiльшення фiксовапоi процентIiоi ставки за Кредитним договором без
письмовоi згоди Споживача;

3.5.4. Механiзми захисry прав Споживдчiв:
. можливiсть та порядок позасудового розгляду скарг Споживачiв;
. наявнiсть гарантiйних фондiв чи компенсацiйЕих схем, цо застосовуються вiдповiдно до

законодавства.
з.6. Товариство розмiщус на сво€му Веб-сайтi iнформацiю про реrФм робочого часу (у т.ч.
режпм роботи служби клi€нтськоi пiдтримки - Контакт-цеrrтру).
З.7. Перед подачею Заявки на отримання кредиту, Клiент ознайомлюсться з обов'язковою
iнформацiсю про Товариство, про порядок та умови Еадання фiнансових посrryг, з Правилами
та вiдповiдним примiрItим Кредитним договором, цо розмiцепi на Веб-сайтi, у тому числi з
iнформацiсю, викладеЕою у цих Лравилах. У випадку, якщо таку Змвку СпOжиlrач подас через
партЕера Товариства тrабо кредитного посередЕика! ознайомленпя з iнформацiсю, вказаною в
цьому пунктi Правпл, здiйсвюсться Споживачем пiсля отримання повiдомлення вiд
Товариства щодо можливостi надання кредиту.
3.8, Iпформацiя, яка пеобхiдна Клiснту для прийнятгя ним обТрунтованого та усвiдомленоIо
рiшення стосовно отримаЕня Кредиry, що розмiцеЕа Товариством Еа власцому веб-сайтi €
повною, актумьЕою, безоплатною та доступноlо для самостiЙного ознаЙомлення.
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4, ПОРЯДОК ШФОРМУВАНЕЯ СIIОЖИВАЧА ЩОДО ПОСЛУГИ СПОЖИВЧОГО
крЕдиту

4.\. Товариство здiйснюе iнформуваппя Споживачiв про послугу з надаЕня споживчого
Кредиту шляхом:

о розмiщення обов'язковоi iнформацii на Веб_сайтi;
. поширенЕя реклами;о розмiщелня iнформацiйних повИомлень у Особистому кабiнетi;
. шляхоМ вiдправленЕЯ повiдомлеЕЬ на обраЕий за згодоЮ зi споживачем капм дIя

комунiкацiй (уключаючи смс-iнформувавЕя, месенджер, електронцу пошту, Особистий
кабiuет/мобiльвий додаток (cleditplus>) пiд час користуванЕя Споживачем послугою
споживчого кредиту.

4.2. Пiд час розмiцення обов'язковоТ iвформацii наВеб-сайтi, Товариство Еада€ повну, точну
та достовiрну iЕформацiю Споживачу цодо спохивчого Крелиry з лоlриманням вимог
полоясення про iнформацiйпе забезпечення фiнапсовими устаповами споживачiв щодо надання
послуI спохивчого кредитуваЕIlя, затвердженого ПостаItовою Правлiнflя Нацiонального банку
Украijlи вiд 05 жовтня 2021 року N9 100 (дмi Положення JS100) та iншоrо законодавства
УкраiЪи. Товариство забезпечуе aкTyалbнicTb та зрозумiлiсть цiсi iнформачii.
4.З. Товарйство пiд час iвформуванЕя Споживача на Веб-сайтi про лоолуry з цаданЕя
спо)l(ивчоlо Крелиц роrviш5. попередження про мояФивi наслiдки rгiдно iз законодавсtвоv
УкраlЕи для Спох(ивачiв у разi користувмня цiею фiнапсовою послугою.
4.4. Товариство пiд час розмiщеrlЕя Еа Веб-сайтi iнформацii щодо отриманЕя слоrкивчого
Кредиту, KpiM iншоi потрiбноi вiдповiдно до закоЕодавства Украiни iЕформацii, розкривас таку
iнформацiю:
1) перелiк рiзновидiв споживчих Кредитiв, що надаються Товариством Споживачу;
2) icToTHi характеристики послуги з падаЕня споживчого Кредиry за формоtо вiдповiдно до
Положепня М100;
3) yMoBlr отримання акцiйноi та iнших аналогiчцих за змiстом пропозицiй, уключalючи TepMiH
ix дii;
4) суму (лiмiт), на яКу (який) може бути наданиЙ спохивчиЙ Кредит (вiд мiвiммьного розмiру
до максимa!-IьtIого), строк корисryвання EeIo (ним) (вiд мiнiмальнtrrо зцаченIl, до
максиммьЕого);
5) про ЕаявЕiсть, перелiк i BapTicTb супровiдних послуг Товариства, кредитних посередникiв та
TpeTix осiб, уклЙчаючи розмiр платежу та базу Його розрахунку, з урахуванЕям вимог
закоЕодавства Украiъи;
6) гiперпосилмня на вебсторiнку Веб-сайту, де розмiщено умови Креди,t.ноl.о логовору) ЩО
укладаеться iз Споrкивачами та ПравиJIа;
7) полереджеЕня про:

. можливi наслiдки для Споживача в разi користування споживчим Кредитом або
невиконавня вим обов'язкiв згiдно з Кредитним договором, уключаючи прострочення
виконаI{ня зобов'язfilь зi сплати платежiв, атакож розмiр неустоЙки, процеЕтноi ставки,
iпших п-чатежiв, якi застосовуються чи стягуються в рalзi невиконаннrI зобов'язмня за
КредитЕим договором

. те, що порушенНя виконанця зобов'ЯзанЕя цодо поверненЕя споживчого Кредиту мохе
вллинчти яа кредитну iсторiю та ускладнити отримаЕня споживчого Кредиry яадалi;

. те, що ТоRариству забороIJя€ться вимагати вiд Споживача придбання будь-яких ToBapiB
чи послугвiд Товаристваабо спорiдuеноТчи пов'язаноiз ним особи як обов'язкову умову
паданпя споживчого Кредиry;

5



. те, цо для прийняття усвiдомленого рiшенЕя щодо отримацня споr(ивчого Кредиry на
запропоЕOвацих умовах Спохивач мас право розгJиIiути альтернативнi рiзновиди
споживчих кредитiв та фiнансових установ;. те, що Товариство мае прчво вцосити змiни до укладеЕих зi Спохивачами Кредитних
лоl oBopiB r iльки за згодою c,lopiH:

о мохливiсть Споживача вiдмовитися вiд отримання рекламних матерiалiв засобами
дис гаяцiЙн их канапiв Kov5 HiKauiI;

. те, що можливi витрати на сплату Споживачем платежiв за користуванЕя спохивчим
Кредитом змежать вiд обраного Споживачем способу сплати;

о те, цо iнiцiювання Споживачем продовхення (лонгацii, пролонгацii) строку погашення
споживчого Кредиту (строку викоЕаЕня грошового зобов'язавня)/строку
кредитувмня/строку дii Кредитного договору здiйснюсться без змiп або зi змiною умов
попередпьо укладеного договору в бiк погфшевня д'rя Споживача iз зазначенням
перелiку та чифрового значення умов, що пiдляIають змiнi. Дану iнформаuiю
Товариство також надае Споживачу в Особистому кабiнетi/Мобiльному додатку
(CreditPlus);

8) калькулятор (не пiзЕiше 08.04.2022 року);
9) гiперпосилапня на cTopiнKy офiцiйного lнтерцет-представництва Нацiонального бапку, па
якiй розмiщепо {ержавпий реестр фiнансових устаЕов https://kis.bank.gov.ua-/;
10) повiдомлення з рекомендацi€ю trегайного iпформування Спохивачем Товариства про
rrесанкцiоновапий доступ або змiну iнформацii Спожпвача в системах дистанцiЙного
обслуговування Товариства;
11) про порядок i процедуру за\исту персонaшьних даних спохивачiв (уключаючи витяги з Еих);
12) вiдомостi про можливiсть та умови дострокового ро]iрванвя доIOrrору rlpo надання
споживчого кредиту, а такоr( спосiб такого розiрвання доrовору. строки та умови поверненIrя
коштiв.
4.5. Товариство здiйснюс iнформування Споживача в частиЕi поLlирсння реклами з
рахуванням вимог законодавства Украiни про рекламу, споживче кредиryваЕня та про
реIулювання дiяльностi з надання фiяапсових послуг. Товарпству заборонясться пiд час
iнформування Споживачiв про умови надання споживчого Кредиту шляхом поширсння
реклами надавати iнформацirо у спосiб, що ускладнюе ii вiзумьне сприйняття.
4.6. Товариство iнформуе Споживача пiд час користування послугою з цадання споживчоIо
Кредиту шляхом вiдправлепня на обраний за згодоlо зi Споживачем каЕал для комунiкацiй
(уключаючи смс_iнформуванЕя, месенджер, електроltну пошту, Особистий кабiнет,Мобiльний
додаток <CreditPlus>) кожного разу в дату змjни строку ловерненяя кредиту тrабо суми (лiмiту)
сложивчоrо Кредиl) ловiдомлення гмого зviсr1:
l) щодо послуги з наданпя споживчого Кредиту:
- дату повернення кредпry та процептiв за пим (у разi змiпи);
- суму (лiмiт) установленого розмiру кредиту та дату iI (його) установленпя (у разi змiни);
2) щоло послуги з надавпя мiкрокредиry (додатково до вицезазначецоi iнформацir) суму ло
повЕого погашення зобов'язань за Кредитяим договором (на дату вiдправки повiдомлення),
загмьну кiлькiсть платежiв, уключаючи перiодичцiсть iх сплати та./або дати сплати.
4.1. Товариство iнформуе Споживача пiд час корисryвапня послугою з налання споживчоIо
Кредиту про змiпу строку поверЕення кредиту тrабо його суми (лiмiту) за Кредитними
доIоворамиl укладеними в Особпстому кабiнетi/МобiльцомУ додатку (creditPlus)), шляхом
вiдправлепня повiдомленЕя в особистий кабiЕет з таким змiстом (додатково ло iнформацii,
зазttаченоi в п.4.6 цих Правил):
1) летальний перелiк складових загальноi BapTocTi Кредиry у виглядi графiка платежiв (згiдпо
зi строковiстю, зазЕачеIrою в Кредитному договорi) у розрiзi сум i дат погашення основного
боргу, сплати процентiв за користуванЕя Кредитом, BapтocTi Bcix супровiдних послуг,



кредцтного посередцика (за HMBHocTi) та TpeTix осiб за кожнпм платiжним перiодом або
гiперrIосилання на графiк rIлатежiвi
2) текст Кредитного договору, укладеного з Споживачем;
3) попередження, щО продовжеЕпя (лоЕгацiя, пролоягацiя) строку погашеЕня заборгованостi за
Кредитвим договором (строку виконаняя грошового зобов'язання)/строку кредитування/строку
дiТ договору здiйснюсться без змiв або зi змiяою умов попередньо укладеного договору в бiк
логiрпtепня для Споживача iз зазначеппям перелiку та цифрового значепЕя умов, що
пiдлягають змiнi.
4.8, У випадку, якщо Кредитний договiр укладасться шляхом приед]аltня, Кредитпий
логовiр складасться з публiчпоi частипи договору та iндивiдуальноi частини договору!
пiдписанням якоi Споживач приедItусться до Кредитпого договору в цiлому. Публiчна частина
(оферта) Товариства, адресована невизначеному колу осiб, укласти Кредитний договiр щодо
надапЕя споживчого Кредиту, розмiцусться Товариством на Веб-сайтi, Товариство на вимогу
споживача зобов'язме надати редакцiю публiчноi частиви (оферти) Крелиrнrlr.о лоl.овору, яка
була чинною на зазпачеЕу Споживачем дату,

5. вимогидо клI€нтА
5,1. Вимоги, якпм мас вiдповЦатп Споживач пИ час кожпого зверпеппя до Товариства
з метою одержапвя Кредиry:
5,1,1, маrи необхiдний обсяг ци вiльноi дiсздс l llocтi га правоздаtносl i:
5.1,2. бути резидентом УкраiЪи у вiцi вiд 18 poKiB;
5.1.З. мати зареестроваве мiсце прохивання на територii УкраiЪи;
5.1,4. на момент подачi Змвки не бути призваним за мобiлiзацiею, не проходити вiйськову
службу в якостi вiйськовослужбовця, резервiста, вiйськовозобов'язаного чи спiвробiпrика СБУ
Ia МВС Украjни пiд час особливого перiодуi
5.1,5. мати дiючий документ, що засвiдчуе особу;
5.1,6. володiти випущеною на власЕе iмlя платiжЕою карткою в бапку, що здiйсяюс свою
дiяльнiсть на TepиTopii УкраiЕи вiдповiдво до чинвого законодавства Украiни;
5.1.7. дiятп зi згоди другого з подружжя (за HMBHocTi);
5.1.8. перебувати у здоровому розумi та яснiй пам'ятi, дiяти добровiльцо, вiд власного iмeнi та
у власяих iHTepecax, повнiстю розумiючи значення cвoii дiй;
5.1.9. на момепт заповпеЕня Змвки та укладеЕня Кредитitого договору пе перебувати в cтaнi
алкоl ольного чи нарко t ичного сп'янiн ня. лiд дiсю психотропних чи токсичних лрепаратiв,
5.1.10, За результатами оцiпкп кредптоспроможностi Спожпвача, Товарпство ма€ право
вИмовити йому в падавпi Кредиry.
Вiдмова в наданнi Кредиту можливаl зокрема, ме Ее виключпо, у таких випадках:
. BiK споr{ивача на MoMeliT заповнеяня Заявки мепше l8 poKiB;
. наявнiсть Еегативноi кредитпоi icтopii Споживача в Бюро кредитних iсторiй;
. при заповвеннi реестрацiйноi форми та./або Змвки вказанi не достовiрIri та./або помилковi

данl;
. вiдсутнiсть довiдки про взяття на облiк впутрiшньо перемiщеноi оооби, якщо мiсце

ре€страцii такоТ особи зalзЕачепе на територii проведення антитерористичноi операцii та./або
на тпмчасово окупованiй територii УкраiЪи;

. вiдсутнiсть дiючого документуj що засвiдчуе особу;

. в iнших випадках, передбачених процедурою оцiпки кредитоспроможностi Споживача.
5,2. Впмоги, яким мас вИповiдатп Клi€tiт, що нс € СпожпDачем, визначalються
Товариством в кожному конкретному випадку окремо, та зalлехать вiд крелитного ризику,
наданого забезпеченЕя, попиту i пропозицiЙ, якi склмися Еа кредптЕому рипку, строку
корисlування Креди roM та iнших факrорiв,



6. ЗАГАЛЬНI УМОВИ ТА ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ КРЕДИТНИХ ДОГОВОРIВ З
клI€нтАми.
6.1. При здiйсяеннi полiтики кредитуваЕня, Товариство виходить з необхiдЕостi забезпечення
посднання iпTepeciB Товариства, його учасникiв та Клiентiв. Товариство самостiйно визяачае
порядок проведенЕя кредитних операцiЙ, розмiр процентноi ставки, плат i комiсiЙ за падаIiпя,
управлiння та обслуговування Кредиту та iншi умови КредитЕих договорiв.
6,2. Товарис,lво надас Кредитц BciM суб'€ктам господарськоi дiяльностi (незме>rtно вiд ii
Illлузевоi принаJ-Iежвостi, статусу, форм власяостi) та фiзичtlим особам, якi вiдповiдають
критерiям визначеЕим Товариством, ОсновIIими умовами надання Кредиту с: зворотнiсть,
cтpoкoBicтb, платпiсть тацiльове використання. В окремих випадках, передбачсцих договором,
кредити повиЕнi бути забезпечеЕi.
6.3. Кредити класифiкуються за такими ознаками:
6.3.1.За чiльовим призначеЕням:

. споrкивчi;

. пiдпрйсмницькi;
6.3,2. За piBHeM забезпеченостi:

l незабезпеченi(бланковi);
о забезпеченiзаставою/порукоrо/гарантiею;

6.3.3. За методами надання:
о однiею повною сумою;
. частиЕамиj у порядку та па умовах передбачених Кредитним договором.

6.З.4. За строками погашеЕня:
. що погашalються в кiвцi cTpoKy/TepMiHy;
. цо погацаються вiдповiдно до графiка, обумовлеIrого Кредитпим договором.

6.4.Сума Кредиry, що Еада€ться Клiспry, визвачасться з урaD(увапI]ям його
кредитоспроможнос гilплатосп роможнос1 i i може зм iнюва l ись ]а домовлен iстю с lopiH шляхом
внесецвя вiдповiдних змiн до Кредитного договору.
6,5.Оцiнка кредитоспромоясностi/платоспроможностi Клiента проводиться виходячи з оцiнки
впливу факторiв ризику, виявлеЕих в результатi анмiзу далих щодо iлентифiкацii7верифiкачii
Клiента, його фiнансового стану, для юридичних осiб - анмiзу звiтностi, результатiв дiяльностi
та iнш.
6.6.Проценти нараховуються на фактиrшу суму заборгованостi за Кредитом, протягом строку
кредиту, за методом факт/факт, починаючи з дня ЕаданЕ,' Кредиry Клiенry до дати повпоIо
погашеЕня (дата надаЕпя або дата погашенЕя/дата погашення вказана в графiку платежiв дlIя
Споживача моясуть не включатися до розрахунку процеRтiв, якцо це передбачеЕо КредитЕим
договором), якцо iяшиЙ порядок нарахуванЕя не встановлело Кредитним договором.
6.7. Розмiр та тип процеятноТ ставки, визначаеться в Кредитному договорi змежно вiд
кредитного рйзикуj попиту i пропозицiй, якi склмися на кредитному ринку, строку
l(ористування Крелигом та iнших факлорiв.
6,8. Крелитнi взаемовiдносиЕи регламевтуються Кредитними договорalми, укладеними Miж
Товариством i Клiентом в письмовiй формi:
1) у паперовому виглядi;
2) у виглядi електронного документа, створепого згiдно з вимогами, визначеЕими ЗаконоМ
Украiни "Про електроннi документи та електроЕний документообiгl';
З) шляхом присднанЕя Клiснта до договору, який може бути паданий йому д'Iя озцайомлення у
виглядi електронЕого документа на Веб-саЙтi Товариства;
4) в порядку, передбаченому Закояом Украiни "Про електронЕу комерцiю'',
6.9. Кредитнi договори визначають взасмнi зобов'язапня i вiдповiдальнiсть cTopiB i не можуть
змrнюватися в одностороЕньому порядку без письмовоi згоди обох cтopiн, якщо i]rше не
передбачено чЙнЕим законодавством Украiни тrабо самим Кредитпим договором.



6.10. Кредитнi договориj якi укладаються Товариством, якщо iнше Ее передбачено! повишli
мiстити наступаi умови:

. назву документа;

. fiазву, адресу та реквiзити Товариства;

. вiдомостi про Клiента, який отримуе фiвансову послуry: прiзвище, iм'я, по батьковi,
адреса прожив,l1lня _ для фiзичяоi особи, паймепуванЕя та мiсцезЕаходження - дJUI
юридичноj особи;

о найменування фiнансовоiоперацii:
о розмiр фiнаясового активу, зашачений у грошовому вирalзij строки його внесенвя та

умови взаеморозржункiвi
. строк дii кредитЕого договору;
. лорядок змiЕи i лрипинеIiня дii КрсдитЕого договору;. права т? обов'язки cтopiE, вiдповiдальнiсть cтopiн за невиконatнЕя або неяапежЕе

викоЕalнЕя умов КредитЕого договору;
. пiдтверджеЕвя, що iнформацiя, зазначетlа в частинi другiй cTaTTi l2 Закону УкраiЪи (Про

фiнансовi послуги та державне реryлюваЕня риЕкiв фiнавсових послуг)) надана Клi€нту;
. iI{mi умови, визначетli законодавством,
. iншi умови за згодою cтopiE;
. пiдписи cтopiн,

6.11. Кредитнi договори, що укладаються мЬк Товариством та Споживачем лолаr.ково ло вимог
зазначених в п,6, l0. Правил повиннi vir и r и:

. ЕайменувацЕя та мiсцезнаходжепЕя кредитЕого посередпика (за паявностi);. тип кредиту (кредит, кредитна лiнiя, кредиryванп, рахунку тощо), мета отримання
крсдиту;
загальниЙ розмiр наданого кредиту;
порядок та умови паданIrя кредиту;
строк, на який надасться кредит;
необхiднiсть укладеfiня договорiв щодо додаткових чи супутнiх послуг TpeTix осiб,
пов|язаних з отриманням, обслуговуванням та поверЕенЕям кредиту (за ваявностi);
види забезпеченЕя наданого кредиту (якщо кредит Еадасться за умови отриманЕя
забезпечеЕня);
процеIlтпа ставка за кредитом,'iiтип (фiксована чи змiЕювана), порядок i-i обчисленЕя, у
тоvу числi порядок змiни. та спла lи проценгiв:
орiсятовяа реальна рiчна процентва ставка та opielIToвHa загальпа Bapтicтb крсли.rу лля
споживача Еа дmу укладеЕяя доIовору про споживчий кредит.
порядок поверяенЕя кредиту та сплати процентiв за користувацня споживчим кредитом,
включяо iз кiлькiстю платежiв, ix розмiром та перiодичнiстю внесення, у виглядi графiка
платежiв (у разi кредцтувакня у виглядi крелиryванЕя рахунку, кредитноi лiнii графiк
платежiв може Ее IIадаватися);
iнформацiя про наслiдки прострочепня викоЕання зобовlязмь зi сплати платежiв, у тому
числi розмiр неустойки, процентпоi ставки, iЕших платехiв, якi застосовуються чи
стягуються при вевиконаЕнi зобов|язаIiЕя за договором про споживчий кредит;
порядок та умови вiдмови вiд надання та одержання кредиту;
порядок дострокового поверпеЕЕя цредиту;
право споживача на звернеяня до Нацiоliального бапку Украiни у разi лорушення
кредитодавцем, Еовим кредитором тrабо колекторською компalнi€ю закоподавства у
сферi споживчого кредйryванЕя, у тому числi порушенця вимог щодо взаемодii iз
споживачами при вреryлювalннi простроченоi заборгованостi (вимог щодо етичноi



поведiнки), а також Еа зверЕепIJя до суду з позовом про вiдшкодуваняя шкоди, завдавоi
споживач) у процесi врегулювалня лростроченоj заборговалостi.

. iЕшi умови визЕаченi закоЕодавством;

6,12. Кредит може надaватись Товариством в залежностi вiд умов КредитIrого договору, таким
чиномi
. у готiвковiй формi;. у безготiвковiй формi;. сплати BapтocTi ToBapiB, робiт (послуг) згiдно умов Кредитпого догоlrору;. iЕшим чияом, що Ее суперечить законодавству УкраiЪи,

7. ОСОБЛИВОСТI УКЛАДЕНIIЯ КРЕДИТНИХ ДОГОВОРIВ З СПОЖИВАЧАМИ В
ЕЛЕКТРОННIЙ ФОРМI ЧЕРЕЗ ITC ТОВАРИСТВА (АЛГОРИТМ):

7,1. Кредитнпй договiр з Спохивачем уклада€ться в електротrнiй формi за допомогою ITC
Товариства, досryп до якоi забезпечусться через Веб-сайт або Мобiльвий додаток <CTeditPlus>.
З метою укладенпя КредитноIо договор}, сторонами здiйснюються визначеЕi гrижче дii.
7.1.1. Спохивач на Веб-Сайтi обирае бажанi умови кредитування, у тому числi суму та строк
Кредиту, вказуе KoHTaKTHi данi (мобiльний номер телефону), вказус електронву адресу (за
IlarIBHocTi) i розпочинае Реестрацiю в ITC Товариства через Ве6-сайт або Мобiльший додаток
<CreditPlus). При цьому, Споживач самостiйно i за свiй рахунок забезпечус i оллачу€ технiчнi,
програмпi i комунiкацiйнi ресурси, пеобхiднi для органiзацii каналiв доступу i пjдключення до
Веб-сайту/IТС Товариства.
'7.1,2. П|д час першого етапу РеестрацiТ в ITC Товариства Споrкивачу надаIоться дJIя
ознайомлення та приЙняття гiлерпосиланпя па Правила, Публiчну пропозицiю на ви кор ис Tatl ll я
аналогiв пiдписiв, Згоду яа обробку персонмьних даЕих та доступ до свос кредитноI icTopii,
СпоrФвач натискаючи вiдповiдну клавiшу, яка виражае згоду Споживача продовжувати дii в
lTC Товариства, пiдтверджуе цо озпайомлеItий зi змiстом Правил, Публiчпоi пропозицii на
використання аIrrrпогiв пiдписiв, приЙмае ix в повному обсязi та надас Згоду на обробку
персоl{мьних дatяих та доступ до свое кредитЕоi icTopii. Приймаючи Публiчпу пропозицiю на
використанЕя аналогiв пiдписiв, Споживач пiдтвердя(у€ використalння з боку Товариства
аяаJIога власяоручного пiдпису уповЕовФкеноi особи та вiдбитка печатки Товариства,
вiдтворених засобами копiювапня та використанпя зi CTopoHl,! Спохивача електроЕноIо
пiдпису одноразовим iдентифiкатором як анaLпоIа власноручвого пiдпису Споживача з метою
пiдписапI]я Кредитних договорiв, Пасrlор,rу опоживчого кредиту у випадкaж передбачених
Законом Украiни (Про споживче кредитуваЕнФ), iнших докумеЕтiв якi адресуються Товариству
через ITc Товариства та./або адресуються Споживачу у будь-якиЙ спосiб.
7.1.3. Пiсля прохолкеЕIiя першого етапу ре€страцii, Товариство цаправляс Споживачу
вказанпми засобами зв'язку (на llомер мобiльного телефопу) код, що с електронним пiдписом
Споживача, який Споживач вводить в спецiальну форму, За результатами такого вводу
формусться Електронпе пЬвiдомлення Товариству. У разi правильно вк;!заного кодуj
Товариство створюс облiковиЙ запис споживача в ITC Товариства та Споr<llвач здiЙспюе
перший iдентифiковаЕий вхiд до Особистого кабiнету, де продовжуе Реестрацiю. При
Еаступних входах Споживача в ITC Товариства Його iдентифiкацiя в ITC Товариства
здiйснюеться в порядку передбаченому ЗакоIrом УкраiЪи (Про електропну комерцiюл.
7.1,4. lliсля входу до Особистого кабiпетУ, Споживач продовжус Реестрацiю в ITc, заповнюючи
нсобхiдпi поля електронноi анкети, надаючи згоду (доступ) Еа отримання вiд TpeTix осiб
персопмьних (iдептпфiкацiйяих) даних (система Bank ID, БКI, ,Щержавне пiдприсмство '',ЩIЯ'',
Суб'екти первинного фiнансового монiторипгу в меr(&\ iнcтpyмelrry покладмня, бюро
кредитних iсторiй тощо ), додаючи необхiднi файли, здiйсвюючи фотофiксацiю себе та себе з
документ,!ми у випадку необхiдностi.
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7,1.5. У процесi Ресстрачii в ITC Товариства, Споживач рееструс банкiвськi рахупки/платiжнi
картки для rrерерахування коштiв та здiйсненвя погашення кредитноi заборгованостi.
7.1.6.ПiслЯ завершеЕЕЯ Ресстрацii, СпоживаЧ це раз пiдтверджуе баханi умови отримання
кредиту (у тому числi суму та строк) та падсилас Змвку на розгляд Товариству. Товариство
повiдомляС Споживача про прийняття Змвки шляхом вiдповiдного iнформацiйного
повiдомлення у Особистому кабiнетi.
7.1,7. Повторнi Змвкп па кредит подаються Споживачем через Особистий кабiпет, вхiд до
якого забезпечуеться пiсля iдентифiкацiТ Споживача в lTC Товариства вiдповiдно до Закону
УкраТIlи (Про електрошrу комерцiю). При цьому, перед поданням повторноi Змвки споживач
може повiдомити Товариство про змiну лерсональних даних у тому числi номеру мобiльпого
телефону, електронноi пошти та заресструвати iншi банкiвськi рахупки/ллатiжяi картки для
отримаппя коштiв чи погашенпя кредитноi заборговаЕостi, цо були паданi пiд час Реестрацii
або в процесi обслуговування. Споживач зобов'язаний повiдомляти Товариство про yci змirrи
ЕадаЕих у процесi Реестрацii або обслуговування даЕих у встаЕовлеЕому порядку.
Вiдправляючи Заявку на отримання кредпту, Споrкивач пiдтвердхус акryмьяiсть ycix наданих
даних,
7.1.8. lliд час подаtпrя Змвок через партнерiв Товариства Споживач яе формуе на Веб-сайтi
заявку на крелит з баr(alними умовами кредитування. Таказмвкаможе формусться Споживачем
на cтopoнi партнера Товариства та передасться на розгляд Товариству таким хартнеромj в тому
числi з використаЕням техпiчtiих засобiв зв'язку. За результатами розгляду Товариством
подаlrоi Споживачем через партнера Товариства Змвки, Товариство повiдомляс Споживача про
погодження Заявки шляхом вiдповiдного iЕформацiЙцого повiдомлення Еаправленого па помер
мобiльного телефоltуj зазначеЕий в Змвцi. Якцо Споживач пiсля отриманпя вказаного
повiдомлевня iнiцiюс отримаI{ня кредиту в Товариствi, реестрацiя Споживача в ITC Товариства,
cTBopeнlш Особистого кабiнету, укладення Кредитного договору та вчинеЕня iЕших дiЙ
здiйсню€ться в порядку загальному порядку передбачеЕому цими Правилами вище.
7.1.9. Пiсля отримання Змвки Товариство здiйспюе оцiнку кредитоспроможцостi Споживачата
достовiрностi Еадмоi Споживачем iнформацij за допомогою багаторiвпевоi автоматизовано'i
системи прийняття кредитних рiшеЕь, використовуючи cвoi професiйнi можливостi,
враховуючи, зокрема, строк, на який надаеться споживчий кредит, суму кредиту, доходи
Споживача, а також iнформацiю щодо викоЕанЕя Споживачем зобов'язань за кредитllими
операцiями, включаючи зобовlяздtня перед iншими кредитодавцями. З цiсю метою Товариство
здiЙснюс запити до Бюро кредитних iсторiй та iншихдосryпних дхерел iнформацii. Товариство
може здiйснюЬати телефоЕнi дзвiнки за наданими Споживачем вомерами телефонiв з метою
перевiрки/уточttення наданоi СпоrФвачем iпформацii, результати таких дзвiнкiв додаються до
iншоi iнформацii, яка використовуеться для прийняття рiшенЕя,
7.1,10, TepMiH llрийняття рiшення склада€ вiд 1 (однiеi) хвилини до 24 (двадцяти чотирьох)
годиII. У випадку, якщо Товариство Ее змогло приЙняти позитивне рiшення про надаЕня
Крелиту протягом 24 (лвадrrяти чотирьох) годин з момепту лодання Змвки або у випадку
вiдмови Споживача вiд отримапвя Кредиту до отримаЕня рiшенвя Товариства, TaKi Змвки
вважаються нерозглянутими та вiдхиляються iз вiдповiдним повiдомлеяням Споживача та
мохливiстю подати повторну Змвку через особистий кабiнет або партнера Товариства.
7,1.11. Пiсля апалiзу пмвноi iнформацii товариство прийма€ рiшенвя про наданпя Кредиту, про
яке повiдомляс Споживача шляхом вiдправки вiдповiдного iнформацiЙного ловiдомлеяня.
7,1.12. У разi лрийняття позитивЕого рiшення, Товариство робить Споживачу в Особистому
кабiнетi пропозицiю укласти електронЕпй договiр (оферту) у формi Кредитного договору, що
мiстить yci icToTHi умови та пiдписаний зi сторопи Товариства анa!-Iогом власноручноIо пiдпису
уповноважеI]оi особи Товариства та вiдтиску печатки Товариства вiдтворенi засобами
копiюванпя. У встановлепих Законом Украiни (Про споживче кредитування) виuалках, перед
укладснням Кредитного договору Товариство надас Споживачу для ознаЙомлеЕЕя Паспорт
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споживчого кредиту, який мiстить iЕформацiю та положення, що вимагatються чинЕим
законодавством Украiни.
7,1.13. Товариство Може залропонувати Укладанпя Кредитного договору на суму та строк, якi
вiлрirняю t ься вiд 5 voB вксзаних 5 Заявui,
Iнформацiйна система Товариства, до момепту прийняття Споживачем пропозицii, передбачае
для техriчну можливiсть внести змiяи до паданоi iпформацii, в тому числi, ме ае виключно! з
метою псрегляду Товариством запропонованих Споживачу умов кредитуваIiня.
7. 1,14, Споживач може вiдмовитися вiд лропозицii шляхом ватисканttя на вiдповiдцi клавiши.
7.1.15. Спохивач мае техЕiчну можливiсть збереrти текст Кредитного доIовору i таким чином
отримати його у формi, що уЕеможливлю€ змiну його змiату.
7.1.16. У випадку готовностi СпояФвача прийЕяти пропозицiю (оферту), Сложивач патискае
вiдповiдну клавiшу, що висловлюс його згоду з умовами запропопованого договору, пiсля чоrо
Товариство надсилас Спояrивачу засобами зв'язку Одноразовий iдентифiкатор у вцглядi коду)
цо с електронним пiдписом Споживача.
7.1,17, У моменТ введення коду, зaLзпачеяогО в пп.7.1.16 Правил, Споживач направляс
ToBapItcTBy Електронне повiдомлення про прийпяття (акцепт) пропозицii (оферти) пiдписане
електронпим пiдписом Одворазовим iдентифiкатором та пiдпису€ КредитниЙ договiр.
7,1.18. Кредитний договiр ввахаеться укладепим з моменту одержмня Товариством
Елсктронного повiдомлеItЕя про прийняття (акцепт) пропозицii (оферти). Договiр набувае
чипностi з моменту перерахування Товариством суми Кредиту за реквiзитами платiжЕоi картки
вказаноi Спохивачем пiд час Реестрацii7заповпеяня даних в Особистому кабiпетi, цо
вимагаються lTC Товариства якщо iIrший момент набуlтя чинностi не передбачено умовами
Кредитrlого договору.
7.1.19. {атою ),кладаяня КредитЕого договору е дата одержмЕя Товариством Електронного
повiдомленпя Ttpo прийяяття (акцепт) пропозичii (оферти). !ата та час отримацня повiдомлення
фiксуеться у Кредитному договорi у роздiлi (РЕКВIЗИТИ ТА IПIДПИСИ CTOPIH). В
Кредптному договорi може бути передбачепий iнший спосiб зазначенllя iяформацii щодо
пiдписання Кредптного договору з боку Спохивача, в тому числi, ме не виключяо шляхом
вiлображенця даних електроцного пiдпису Одноразовим iдентифiкатором.
7.i.20. Товариство протягом 15 хвилин пiсля одержання Електронцого повiдомлення про
прийняmя (акцепт) пропозицii (оферти) вiдправляе Споживачу в Особистий кабiпет та,/або на
електронну пошту вкa!зану Споживачем iнформацiйпе повiдомлеЕня лро пiдтверд)(ення
укладенпя К;iедитного договору, в якому вiлображае iнформаuiю, що вимагасться вiдповiдно
до c1.1l Закону Украiни <Про елекгронну комерцiю.. рaвом з яким направляс примiрник
Кредитпого договору Споживача у Формi елекцопЕого документу, що с пiдтвердженням
отримаЕпя Спо)кивачем свого примiрЕика КредитЕого договору.
У випадку вiдправлепfiя КредитЕого договору в особистий кабiпет, Споживач приймас та
пiдтвердку€, що даЕi особистого кабiнету с його контактними дшiими, якi були ним зазцачеЕi
пiд час укладеЕпя Кредитного договору та якi дають можливiсть Споживачу переглядати
укладений договiр, заваllтажити Еа свiй персонаJIьний комп'ютер або iнший прйстрiй, створити
копiю на паперовоМу Hocii i таким чиноМ отримати його у формi, що унеможливлюс змiну Його
змiсту,
7.1.21.Товариство зобов'язане перерахувати коштп на платiжну картку! вкalзatпу Споживачем,
у порядку та строки визIiачеЕi КредитЕпм договором. Товариство може ловiдомляти
Спожпвача про факт перерахувalння коштiв шляхом вiдправкп iпформацiйяого повiдомлеЕня
засобами зв'язку (помер мобiльЕого телефону).
1.\.22. У разi, зшriпи наданих Споживачем даЕих або отримalпня Товариством додатковоi
iпформацii, яка може негативЕо вплипути на рiшення про;адаIiня Кредиry, Товариство мае
право вiдмовити споrкива.ry у видачi Кредиту пiсля фактичного акцепту Сторопами
Кредитного договору,



7.1.23. Текст Кредитного договору викладеЕпй украiнською мовою. Веб-сайт, Мобiльний
додаток <CreditPlus> та Особистий кабiЕет досryпЕi украiпською та росiйською мовrlми за
вибором Споживача.
7.1,24. Повернення кредитноТ заборгованостi здiйснюсться в порядку передбачевому Роздiлом
9 Правил, якщо iнше не передбачено Кредитпим договором та,/або чинним законодавством
УкраiЕи.
7.1,25, Форми Змвок, Кредитвих доIоворiв та iнших документJв в електронвiй формi,
визI]ачаються Товариством у встановленому ним порядку та iнтеIруються в ITc Товариства.
Створенi/укладенi в ITC Товариства Заяви, Крелитпi договори та iншi докумепти в електроннiй
формi с оригiнмами i мають однакову юридr1чIrу силу з документами у паперовiй формi.
7.1.26. У випадку, якщо Споживач втратив номер мобiльного телефону, вказанпй в ITC
Товариства/Крелитному договорi тrабо паспорт, BiH зобов'язаний TepMiHoBo зв'язатися з
Товариством будь_яким доступним йоi{у способом: шляхом надсилання електронI{ого
повiдомлеrrня через Особистий кабiнет та/або зателефонувавши за коЕтактними телефоЕЕими
померами Товариства, з.lзначенпми на Ве6-сайтi, i викояати дii, вказанi працiвником
Товариства.

8. ОСОБЛИВОСТI УКЛАДЕННЯ КРЕДИТНИХ ДОГОВОРIВ З СПОЖИВАЧАМИ В
ПАПЕРОВIЙ ФОРМI :

8.1, На момепт складапня цих Правил Товариство не падае СпоrФвачам послуг кредитування з
оформленням Кредитного договору за особистоi присутностi Споживача в паперовiй формi.
При цьому, така можливiсть може бути забезпечена Товариством в процесi cBoci дiяльностi, про
що СпоrФвачi повiдомляються па Веб_сайтi Товариства.
8.2. В цьому разi, Споживач з мстою отриманfiя Кредиry подае Товариству (партнеру
Товарпства або кредитному посередцику) заявку на отримання кредиry та за Ееобхiдпостi cBoi
данi або документиj що вимагatються згiдно чипного законодавства УкраiЪи та вяутрiшнiх
pel уля l ивни\ документiв Товарисr ва.
Заявка мохе бути усною або письмовою у виглядi листа, клопотання, змви, анкеlх,гощо.
8.3, За результатами оцiнки кредитоспромоrкностi Споживача та аналiзу iнформацiИокумеЕтiв
Спохивача, Товариство приймае рiшення про вiдмову у наданнi Крелиту або про можливiсть
уклады{ня Креди,гного договоруj про яке Споживач повiдомляеться усЕо.
Товариство може запропонувати укJIадаtЕя Кредитного договору на суму та на строк, якi
вiдрiзняються вiд умов вказаних Спохивачем в Змвцi,
8.4. У разi прийпяття позитивного рiшення, Товариство Еадас Споживачу iпформаuiю,
пеобхiдну дJIя порiвняItня рiзних пропозицiй Товариства з метою прийняття ним
обIрунтованого рiщеЕЕя про укладецня вiдповiдпого Кредитяого договору! в тому числi :]

урахуванням обрання певЕого типу кредиту.
Зазначена iнформацiя безоплатно падасться Товариством Споживачу за спецiмьвою

формою (Паспорт спохивчого кредиry), встановленою у !одатку l до Закопу Украiни <Про
споживче кредитування), у письмовiй формi iз зазначенням дати наданпя Taкoi iнформачii та
TepMiHy ii актуальностi.

Споживач пiлпис5с Паслорт споживчоlо кредиiу. власноручним пiдписом:
Пiсля ознайомлення с Паспортом споживчого кредиту Споживач може погодитпся з

умовами надаппя Кредиry або вiдмовитись.
8.5. У випадку готовностi Споживача уIспасти КредитЕий договiр, Споживач пiдпr,rсус
lJласнор) чним lIiдписом Кредиl ний доr oBip. в гому числi. ме не виключttо, шляхом пiдпllсання
Кредитного договору складепого у виглядi сдияого докумснту або шляхом пiдписання
iЕдивiдуальноj частини про при€дlання до умов КредитЕого договору, складеноIо у виглядi
публiчIrоТ пропозицii розмiщеноi на Веб-сайтi або шляхом пiдписанпя заяви про акцепт
Крсдитного договору або в iпший спосiб, що Ее протирiчить чинному закояодавству Украiяи.



8,6. Повернеrrня кредитноi заборговмостi здiйснюеться в порядку передбаченому Роздiлом 9
Правил, якщо iнше не передбачено Кредипrим договором та./або чинним захоЕодавством
УкраТни.

9. осоБливостI уклАдЕння крЕд.tтних договорIв з клI€нтдми, якI нЕ
ЯВЛЯЮТЬСЯ СПОЖИВАЧАМИ:

9.1. Укладепня Кредитвого договору з юридичtIими особами, фiзичними особами-
пiдприсмцями, здiйснюсться при надмнi Клi€Етом Товариству Еаступttих документiв:
о Заявка (аякета, змва-анкета./змва про падalпЕя кредиту) IfticHTa (може бути за

встаIIовлеIIою Товариством формою);
. устаЕовчi документи Клiовта шляхопл jx пошуку за кодом доступуj наданим/введеним

представЕиком Клiеmа. Якщо в €.ЩР пемас установчих документiв, КлiеIrт надас ix в
паперовому виглядi;

о Статут з yciMa змiвами та доповltеннями (в разi пмвностi установчий (засЕовницький)
договiр зi BciMa змiнами та доповненнями) - для юридичнлх осiб;

. виписка з €диного державЕого ре€стру юридичних осiб, фiзичвих осiб-пiдприемцiв та
громадських формувань;

о довiдка про взягтя на облiк платника подаlкiв;
. паlен,lи. лiцензii. серlифiкати. дозволи. свiдочrва, якшо поlочна дiяльнiсrь лiдлягаг

патептуванню, лiцензуванIrю тощо;
о рiшеняя (накази, протоколи) уповновфI(ених органiв (осiб) (вiдповiдно до установчих

документiв та чипЕого закоцодaвства Украrни) про обрапня (призвачення) керiвника
tоридичноi особи (директора, голови правлiння тощо) та,/або особп уповltоваженоi
пiдписувати договори, та призначеIiня головtrого бухгмтера Клi€нта-для юридичЕих осiб;

. iншi документи визначенi Товариством.
9.2. Клiеtrт подас Товариству Заявку, в якiй KpiM iншого вказус баrканi умови кредитування, у
тому числi суму та строк кредиту.
9.З.Пiсля отримatння Заявки Товариство здiйснюе оцiнку

Клiснта та достовiрностi наданоj Клi€нтомплатоспроможностi/кредитоспроможяостi
iнформачii.
9.4. Пiсля alrмby отриммоi iнформацii Товариство приймас рiшення upo укладацня
Кредитного договору, про яке повiдомляе Клiента безпосередньо по телефону, або шляхом
вiдправки вiдповiдного повiдомлення узгоджеЕими каналами зв'язку або в iнший спосiб.
9.5, Товариство можс запропоЕувати укладаЕня Кредитного договору на суму та строк, якi
вiдрiзняю l ься вiд 1мов вказаних у 3мвцi.
9,6. Товариство мае право вiдмовитися вiд цаданЕя Клiенту Кредиту. Клiент мае право
вiдмовитися вiд одержання Кредиту.
9.7. Надання коштiв в Кредпт здiйснюеться яа платнiй ocнoBi. Товариство одержуе вiд Клiснта
проценти в розмiрi i порядку, встановленому Кредитним договором. Товариство мас прaво
отримувати i iEmi плати визначепi Кредитним договором, в тому числi, ме не виключrrо koМicii
за надавня, обiлуговувавня, управлiвпя Кредитом та iнше.
9.8, Розмiр процентiвта порядокiх сплати заКредитним договором визначаються в КредитЕому
договорl змехяо вlд кредитноIо ризику! цадаяого забезпечевня, попиту i пропозицiй, якi
склaшися на кРедитЕому ринку! строку користуваЕня, розмiру облiковоi ставки та iнших
факторiв.
9.9. Товариство не мае права в одrосторопньому порядку збiльшувати розмiр процентноi ставки
або iнших платежiв, передбачених КредитЕим договором за впвятком випадкiв, встalвовлених
законом/Кредитним договором.
9.10. Строк надаЕня Кредиту встаЕовлlоеться за згодою CTopiH та визначаеться у Креаитному
лоловорi.



9,1l. Розрахунки за операцiями з надання Крелиту мiж Товариством та Клi€нтом здiйспrоеться
у нацiональIiiй валютi Украiни. Бухгмтерський та податковий облiк операцiй з надаrпtя
Кредитiв в Товариствi здiйснюеться вiдповiдIiо до законодавства Украihи.

10. порядок повЕрнЕн[Iя крЕдитноi зАБорговАностI споживАчАми,
ЩО УКЛАЛИ КРЕДИТНI ДОГОВОРИ ВЦПОВIДНО ДО РОЗДIЛУ 7-8

прАвил.
10.1. Повернеяня кредитllоi заборговalпостi Спохивачем, Bci платежi та розрахунки, зalзначенi у
цпх Правилах та Кредитному договорi, здiйснюються шляхом перерахуваlня грошових коштiв
Сложивачем на зазначенi в Кредитному договорi та./або на Веб-сайтi Товариства поточнi
рахунки Товариства в пацiональнiй грошовiй одиницi УкраiЕи - гривнi,
10.2. При перерахуваннi грошових коштiв Bci фiнансовi ризики, що пов'язанi з затримкою в
надходжепtti грошових коштiв ва поточний ра\унок Товариства, несе Споживач.
1 0.З. Якщо Споживач оплатив кредитну заборгованiсть та,/або неустойку (штраф, пепю - у разi
нарахування) у розмiрi бiльшому, rix було встановлено) Споживач мае право протягом 20
кatлендарцих днiв звернутись до Товариства для поверненяя суми переплати шляхом
направлепня елеI(тронного листа або поштового вiдправлення на лоштову адресу, вказавши
ПIБ, РНОКПП, ЛЪ КредитItого договору, розмiр переплати, No рахунку, банк! в якому вiдкрито
рахунок та МФО баяку Спохивача,
l0.4. Сума переплати, отримаЕа Товариством згiдпо пуЕкту 10.3 може бути зара,хована як
платiж у погашення Кредиту при укладанЕi нових Кредитних договорiв з Споживачем.
10,5. !атою фактичного поверЕепня суми Кредиry та./або процеЕтiв так само як i датою сллати
iншоi заборгованостi та неустойки (пепя та штрафи - у разi нарапувФlня) вважасться дата
зарахуванЕя грошових коштiв на поточltий рахунок Товариства.
10.6. Споживач зобов!язаций вчасяо повернути Товариству Кредит, сплатити процеЕти та
неустоЙку (якщо така матиме мiсце) будь-яким доступяим Йому способом, зазяаченим в
Кредитttому договорi та./або на Веб-сайтi Товариотва. При чьому, у разi, якщо ллатiжним
cepвicoм (фiнансовим посередником) встаЕовлена окрема ллата за яадаЕня послуг, Споживач
1обов'я {аний самос liйно опла,] ити Bap,l icтb послуI и з переказу l рошових кош tiв,
10,7. Товариство мае право Ее прийняти платiж з мотивiв неможливостi iдентифiкацii
сполtивача та./або Кредитного договору, за яким вiдбувасться сплата заборговаяостi.
10.8. Якцо Товариство отримало платiж, який неможливо iдептифiкувати, то такий платiж не
вважасться отриманим до моменту Його iдентифiкацii. Bci ризики i паслiдки, пов'язанi з
неможливiстю iдентифiкувати платir(, несе Споживач.
10.9, У разi ЕастаIIIIя випадку, передбачепого п, 10.8, Правил, Споживач протягом 3 (трьох)
кмендаряих дяiв мае право зверЕутися до Товариства шляхом направленIiя електронЕоIо
повiдомлення в довiльнiй формi з обов'язковим зазЕаченЕям: способу i приблизного часу
проведення платежу (а також при здiйснеЕЕi плате)t\т через термiпали самообслуговувацня _ iз
зазначеняям адреси термiнала, а при банкiвському переказi - наЙменування бапку i вiддiлеrrliя,
Nliсцезнаходжевня вiддiленяя), У TeMi електронЕого повiдомлення Споживач обов'язково
зазпачасi Hoмed та дату укладання Кредитноrо договору, прiзвице, iм'я, по-батьковi, РНОКПП.
l0.10,y разi настання випадкуj передбаченого п. 10.8 цих Правил та у випадку неможливостi
здiйснення Сложlrвачем дiй, зазпачеuих в п. 10,9 цих Правил, - Споживач лротягом З (трьох)
каlендарних днiв маF право в lелефонному режимi ]верну.lися до вiдповiдмьноlо працiвника
Товариства та зазначити коректlrе <призначепЕя платеяry). В даЕому випадку Товариство на
свiй розсуд приймае рiшсння стосовно прийЕяття/неприйняIтя платежу Споживача.
10.11. У випадку змiци особистих далих тrабо бмкiвських реквiзитiв, зазначених в
КредIrтному договорi, Сторони зобов'язанi повiдомити одна одну способом вкaваllим в
Кредитяому договорi.
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10.12. видача Кредиту або здiйсненЕя Товариством iцших дiй, пов'язаних iз видачею, не
IIризводить до виIiикненЕя в Товариства обов'язкiв як податкового агента стосовно Споживача
як платника податкiв.

11, рЕструктуризАцIя
1 1.1. За Кредитпим Договоромl укладеЕИм з КлiсIiтом, ТоваРиство мас право, mle не обов'язок,
проводити реструктуризацiю зобов'язань.
11.2. У випадкУ Еемохливостi викоЕaЕнЯ узятих Еа себе зобов'язань у повному обсязi та у
встановлеIiий TepMiH, Сторони можуть iнiцiюватц реструкryризацiю заборгованостi шляхом
укладенпя додаткового доtовору до КрелитЕого договору. Такий додатковий договiр може
мlстити умови про призупинення нарахування процеrrтiв та Ееустойки, встановлепня графiка
погашепня прострочепоi заборгованостi, рефiпансування борry, тощо.
11.З. В такому додатковому договорi мають бути визначенi пoBi icToTHi умови та порядок
повернеЕrlя Крелиту.
l1,4. Реструктуризацiя зобов'язанЬ проводитьсЯ в порядкУ та Еа умовах, передбачених
додатковим договором,

12. порядок вирIшЕння спорIв
l2,], Bci слори la с) персчки шодо )клмання. виконання. розiрвснllя_ змiни. припинення.
визпання недiйсЕим повЕiстю або частково Кредитного договору, а також з будь_яких iншим
питань, що стосуються цих Правил або КредитноIо дОговору, пiдлягають врегулюванвю
шляхом переговорiв мЬк СтороЕами.
12.2. З метою оперативного вирiщевня питмь, визцачених п.12.1. цих Правил, а також для
свосчасного отримаЕня необхiдIiоi iнформачii, Клiент може звернутися до Товариства будь-
яким зручпим йому способом, зокрема:
. електроннIlм листом за адресою info@creditplus.ua,
. листом Еа поштову адресу Товариства: 03062, м. Киiв, пр-т. Перемоги, 90-А,
. зателефоЕом 0800-ЗЗ0-26З (безкоштовно по УкраiЪi),
. повiдомлеяням у веб-чат ва Веб-сайтi Товариства www.creditplus.ua та iH.
. iншим опособом, визначеним на Веб-сайтi.
12.3. Товариство вiдповiдас Еа зверненця Клiентiв протягом встatllовленоrо закоЕодавотвом
строку у порядку визначепому законодавством та внутрiшпiми реryлятивпимп докумеЕтalми
Товариства, що реryлюють данi питання.
l2.4. Якшо СторонИ не можутьдiЙlИ зlоди']i спiрниХ пи]ань шляхоМ проведеllня переl oBopiB_
то такиЙ спiр пiдлягас розгляду у судовому порядку, згjдно чиItЕого законодавства УкраiЪи.

1З. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРДВИЛ, ВНЕСЕННЯ ЗМIН ТД ДОПОВНЕНЬ ДО
них

1з.1, Правила затверджуються наказом Директора Товариства або iпшою уповповФкеIlою
особою та набувають чинЕостi з дати затверджевня, якщо iнша дата не вказма в Правилах та
пiдлягають розмiщенЕю Товариством на Веб-сайтi Товариства www.creditplus.ua не пiзнiше
uаступrrого робочого дня пiсля дати яабрання ними чиЕностi з вказiвкою Еа.гаку дату.
13.2, Правила дiють Вюrючцо до дати опрИлюднеЕня Правил в Еовiй редакцii, якi розмiOIуються
на Веб-сайтi для озяайомлення BciMa зацiкавленими особами.
13.3. Кожна редакцiя Правил з будь-якими змiЕами та доповнеЕнями до них, поширюеться па
Кредитпi договори, цо укладаються пiсля набуття чинностi вовою редакцiею Правил.

14. порядок зБЕрlгдння доfоворIв тА Iнших докумЕнтIв, пов,язАних з
НАДАННЯМ КРЕДИТУ
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l4.1. Зберiгапrrя iнформацii про Клiсптiв Товариства, укладенi Кредитнi договори та iншi
документиJ якi пов'язаннi з наданIlям Кредиту, забезпечу€ться цляхом адмiнiстрування
вiдповiдних вiдомостей в облiковiй системi Товариства, що функцiонус в електрояrlому виглядi.
14,2. Товариство здiйснюс реестрацiю Кредитних договорiв шляхом ведеЕня rкурналу облiку
укладених i викованих Кредитних договорiв та карток облiку укладених та виконаних
Кредитних договорiв, якi мiстять iнформацiю, необхiдну для ведеЕня бухгалтерського облiку
вiдповiдних фiнансово-господарських операцiй. Товариство веде такиЙ облiк в електрояному
виглядi з обов'язковою можлпвiстю роздрукуваIrня iнформацii на будь-який момент, а також
забезпечуе мохливiсть вiдновлення втрачепоi iпформацii в разi виникнення будь-яких обставин
непереборноi сили.
14.3. Пiсля укладенпя мiж Сторонами Кредитного договору, КредитIiий доiовiр разом з yciMa
додаткatми та лодатковими угодами зберiгаються в Товариствi протягом 5 poкiв пiсля ix
виконання. 14.4. Кредптнi договори укладенi з спохивачами чсрез ITC Товариства
зберiгаються в електронному виглядi в ITC Товарпства шляхом використання вiдповiдноIо
програмноIо забезпечецЕя, що забезпечу€ iх збереженiсть та можливiсть роздрукування за
необхiднiстю у будь-який час..
14.5. Кредипri договориj що укладеЕi з Клiентами/Споживач,tми - в паперовому виглядi,
шляхом формування кредитЕих справ.
14.6, Товариство зберiгас укладепi Кредитнi договори та iншiдокумеЕти, пов'язанi з яаданпям
фitrансовоi послуги у порядку, який да€ можливiсть вiдновлеяня втраченоi iнформацii у разi
виникнеttttя буль_яких обставин непсреборноi сили.

15. порядок доступу клI€нтIв до докумЕнтIв тА Iншоi IнФормАцIi,
пов,язАноi з нАдАнням крЕдиту

l5.1. При органiзацii роботи Товариство вжива€ заходи щодо забезпечеЕня захисту iнформаuii
при надацнi Кредитiв - iЕформацiйЕоi безпеки, яка проявляеться у IiаJIежному збереженнi
конфiлепцiйноi iцформацii та комерцiйноi тасмницi.
l5,2. Клiспт мао право доступу до iнформачii, пов'язаЕоi iз наданням Кредиту, в порядку та
обсяIах, закрiплеIrих закоЕодавством Украiни та цими Правилами.
1 5,3.Товариство вiдповiдно до вимог чинпого закоЕодавства розкривас:о фiнансову та консолiдовану фiнансову звiтнiсть, яка склмае,lьсlr т4 подасться

вiдповiдпо до законодавства;
. звiтнi данi (iцшi, нiж фiнмсова звiтЕiсть), що складаються та подаютьс, вiдповiдно до

вимог законiв з питань регулювання ринкiв фiнансових послуг та приЙЕятих згiдно з
такими законами Еормативно-правових akTiB оргавiв, якi здiйснюють державне
регулювапrIя ринкiв фiнапсових послуг;

. iнфорNlацiю, що Еадасться Клiенталt вiдповiдво до cTaTTi 12 Закояу Украiни <Про
фiнапсовi послуги та держаыrе регулювfilня ринкiв фiЕансових пoc.]tyr)).

. iншу iнформацiю, розкриття якоi вимагае дiюче законодавство Украiни.
15.4.1Ъвариство забезпечуе доступЕiсть iнформачii, розмiщеноi на Веб-сайтi вiдповiдяо до
частини 4 cTarTi 12( l ) Закону Украiни <Про фiвансовi послуги та державне реryлювitння ривкiв
(liнаttсових послуг". не veнlue нiж за oclaHHi ти роки.

16. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРIШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЩОДО
ДОТРИМАНIUI ЗАКОНОДАВСТВА ТА BHYTPIшHIX РЕГЛАМЕНТУЮЧИХ

ДОКУМЕНТIВ ПРИ ЗДIЙСНЕННI ОПЕРАЦIЙ З НАДАНЕЯ КРЕДИТIВ
l6.1. Контрол ь за Дотри манням законоДавс l ва la вн) трiшll ix регламенryюч и х докумен1 iB при
здiЙснепнi операцiй з надаIiI Кредитiв, здiйсi{юс Директор Товариства та пiдроздiл
внутрiшнього аудиту ТоварI1ства.
16.2..Щиректор,пiДроздiлвнутрiшньогоаудитута/абовiдповiдщьнийпрацiвЕикТовариства,
на якого покладенi обов'язки з контролю за додержанням законодавства та внутрiшнiх правил
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тtри надаяЕi Кредитiв, з визначеною керiвпиком перiодичнiстю, здiйсню€ перевiрку кредитних
справ з метою контролю за дотримаЕням вiдrlовiдними сIIiвробiтниками Товариства вимог цих
Правил та чинIiого заководавства Украiяи, цо регулюс вiдносини у сферi ЕадаIrня Кредитiв.
16,3. Матерiаlи перевiрок, iнвентаризацiй надаються Директору Товариства та за
необхiдпостi - пiдроздiлу внутрiшпього аудиту Товариства.
16,4. На пiдставi оформлених MaTepiMiB перевiрки розробляються пропозицi'i щодо
удосконалевЕя коЕтролю, вжиття додаткових заходiв для забезпечепня виконання виi,lог
законодавства та вЕутрiшнiх правил Товариства при здiЙснеянi операцiй з налання Кредитiв та
за наявностi пiдставJ виннi особи притягуються до вiдповiдальностi,
l6.5, KoHlpo;lb ]а ус)ненням недолiкiв i порушень. виявлених лопереднiми перевiркаvи tа
iнвептаризацiями здiйснюс Директор Товариствата пiдроздiл ввутрiшнього аулиту Товарпства.

|1. вlдповIдАльнIсть посАдових осIБ, до посАдових оБов,язкIв
ЯКИХ НЛЛЕЖИТЬ РОБОТА З КJII€НТАМИ, УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНДННЯ

КРЕДИТНИХ ДОГОВОРIВ
17,1. Посадовi особи Товариства, до обов'язкiв яких нa!,IФкить безпосередня робота з
Клiснтами, укладання та виконаllня договорiв, зобов'язfiii:
. викопувати своi посадовi обов'язки згiдно посадових iнструкцiЙ, цих Правил та
ввутрiшЕiх lIормативних документiв Товариства;
. керуватись у своiй роботi чипfiим законодавством Украiни;
. надавати оргаЕам контролю Товариства документи, необхiднi
вiдповiдностi здiйсЕення ними cBoix посадових обов'язкiв;

для перевiрки

. не завдавати шкоди iнTepecaм Товариства, не порушувати прав та iнTepeciв клiснтiв
Товариства;
. Еести встановлену законом вiдповiдальнiсть за невикопавня та HeHaJ,IeжHe викоЕанlля
cBoix посадових обов'язкiв.
17.2. Посадовi особи, до обов'язкiв яких нfiежить безпосередня робота з Клi€нтами,
}кладаяня та виконання договорiв. несуlь вiдповiдал bHic,l ьi
. за неналежне впконання або ЕевикоЕаfiня посадових обов'язкiв, передбачених
11осадовою iЕструкцiею - у межах, визначених чиЕним трудовим законодавством УкраiЪп;. за правопорушення, здiйснепi у процесi cBoci дiяльЕостi - у межах, визначених чинним
адмiнiстративним, кримiЕальЕим та цивiльпим законодавством Украiни;
. за Eaнeceнi Товариству MaTepiMbнi збитки - у межах, визначених чинним трудовим та
цивiльним законодавством Украiни.
l7.3, У разi виявленвя порушень посадовими особами, що безпосередIrьо здiйснюють операцii
з наданЕя Кредитiв, вимог законодавQтва та,/або внутрiшнiх пормативних докумецтiв
Товариства, за вимогою Директоратака особа повиЕна Iiегайно випрaвити виявлен i лорушеяня,
при повторноплу порушеннi flиректор Товариства вправi вiдсторонити такого працiвника вiд
викопання посадових обов'язкiв до розгляду питапня про виявлене порушенця та прийняття
рiшення про притягпенвя працiвЕика до дисциплiнарпоi вiдповiдальЕостi, Якщо при розглядi
справи виявлясться, що порушенЕя здiйсцено працiвником з корисливою метою, Директор
Товарис l ва iнформу. про виявлене пор) шення правоохороннi органи.

18. ОПИС ЗАВДДНЬ, ЯК ПIДЛЯГАЮТЬ ВИКОНАННЮ ПIДРОЗДIАМИ
ТОВАРИСТВА

18.1. ЗавдапЕям Директора Товариства е управлiдня поточЕою дiяльнiстю Товариств& розробка
напрямкiв та наЙбiльш ефективЕих способiв ЕадапЕя Кредитiв.
18,2. Завданням Головного бухгалтера та бухгалтерii е коректне вiдображецвя операцiй з
надапЕя Кредитiв Еа пiдставi укладених КредитЕих договорiв з урахуванням вимог чинноIо
закоrrодавства Украiни,

18



18.3. Завланням працiвникiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту е нагляд за поточною дiяльнiстrо
Товариства, контроль за дотрималням Bciмa пiдроздiла,vи та вiддiлами Товариства
законодавства, що регулюс процес надання фiнаясових послуг Товариством.
18.4. Завданням працiвникiв юридичпого вiддiлу с аналiз правових аспектiв операцiй з надання
фiнансових послугj коItтроль за дотриманням норм чинного закоЕодавства при укладеннi
доIоворiв, здiйсЕеЕня захисту прав та iHTepeciB Товариства правовими засобами.
l8.5. Завданrrям вiддiлу кредитних ризикiв та вiддiлу аЕдеррайтингу е розробка та
впровадження комплексноi багагорiвневоi сислеми прийнягтя кредитних рiшень. анслi{ la
перевiрка iнформацii наданоi Клiснтами, оцiнка фiнансово-кредитних ризикiв фiнансовпх
операцiй Товариства, аналiз фiпансово-економiчного стану Клiснтiв, анацiз
кредитоспроможностi/платоспроможЕостi Клiснтiв.
18,6, Завданlrям вiллirry по роботi з простроченою заборгованiстю - € iнформуванвя Клiснтiв
про стап та порядок погalшення простроченоi заборгованостi за Кредитними договорами,
погодження з Клiснтами умов погашення прострочевоi заборгованостi.
18.7. Завданням сектору обслуговування Клi€нтiв _ с ковсультув.lння Клiентiв з питаць
отримання Кредитiв та виконанЕя зобов'язань Клiснтiв за дiючими Кредитнимп договорами,
надапня пропозицiй Клiентам щодо Крелитiв, iнформуванЕя про умови надапвя Кредитiв та
дirочi акцii.
18.8, Завданням вiдповiдмьного працiвника за проведення внутрiшпього фiнансовоrо
монiторинry Товариства с недопущення використаяЕя Товариства для легалiзацii (вiдмивання)
доходiв, одержаяих злочипним шляхом, або фiнансування тероризму, у вiдловiдностi до вимог
Правил проведепня фiнансового монiторинry Товариства та чинного законодавства Украiяи.

19. IншI умови
l9.1. Умови Кредитного договору, а також вся iнформацiя, отримана Сторопами у звlязку з
укладанням абс Його викоiiаЕнямl нмежить до iнформацiiз обмежепим доступом та може бути
розкрита за вза€мною згодою CTopiH або в iнших випадка,х, передбачеЕих Кредитним
договором! цими Правилами або чиЕним закоподавством Украiяи.
l9.2. Ознайомившись з цими Правилами, iяформачiею Еа Веб-сайтi, Клiснт погоджусться з
тим! що Biя отримав вiд Товариства в повнiй Mipi достовiрну iнформаuiю, яка може бути
пеобхiдною для прийпяття рiшепня стосовЕо отримаЕня Кредиту.
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