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ПРАВИЛА
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ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ В1ДПОВ1ДАЛЫПСТЮ «С1МПЛ МАН1» (у
подальшому - Товариство або Фактор) у свош д!яльност! при наданш послуг з
факторингу дотримуеться цих Правил, що регулюють порядок надання фшансових
послуг.
Правила мютять: загальш положения; умови, порядок прийняття ршення та
укладання Договору факторингу з клиентами; порядок нарахування плати за послуги з
факторингу та мехашзм Г! розрахунюв; мониторинг факторингових операцш; порядок
збершання договор1в факторингу та шших документ!в, пов'язаних з наданням фшансових
послуг; порядок доступу до докуменпв та шшо! шформацп', пов'язано! з наданням
послуг з факторингу, та система захисту шформацп; порядок проведения внутршшього
контролю гцодо дотримання законодавства та внутрппшх регламентуючих документа
при здшсненш операций з наданням фшансово! послуги з факторингу; вщповщальшсть
посадових oci6, до посадових обов'язюв яких належать безпосередня робота з клиентами,
укладання та виконання договор!в факторингу; порядок формування резерву на можлив1
втрати по факторинговим операциям, опис завдань, як! пщлягають виконанню кожним
пщроздшом Товариства; обов’язки та вщповщальшсть пращвниюв Товариства.
Правила розроблеш вщповщно до вимог Цившьного кодексу Укра'ши,
Господарського кодексу УкраТни, Закону Украши «Про фшансов! послуги та державне
регулювання ринюв фшансових послуг», Закону Укра'ши «Про лщензування вщцв
господарсько! д!яльностЬ>, Л1ценз1йних умов провадження господарськоТ д1яльност1 з
надання ф!нансових послуг (KpiM профес1йно1 д!яльност1 на ринку ц1нних nanepiB),
затверджених Постановою КМУ вщ 7 грудня 2016 р. № 913, Положения про державний
реестр фшансових установ, затвердженого Розпорядженням Державно!' KOMicii з
регулювання ринюв фшансових послуг Укра'ши вщ 28.08.2003 р. № 41 (у редакцй'
розпорядження Нацюнально! комюй, що здшснюе державне регулювання у сфер1
ринк1в ф1нансових послуг 28.11.2013р. № 4368) та шших нормативно-правових акпв,
якими регламентовано порядок надання цього виду фшансових послуг.

1.

ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕНИЯ,

1.1
Вимоги визначеш Правилами поширюються, у раз1 i'x 1снування, на ф1лй' та
структурш пщроздши Товариства.
1.2
В1дповщальн1сть за оргашзащю д1яльност1 Товариства 3i здшсненням
факторингових операц1й несе Директор вщповщно до Статуту Товариства та чинного
законодавства Укра'ши.
1.3

У цих правилах термши вживаються у такому значении

1.3.1
Боржник - юридична або ф1зична особа, яка е суб’ектом шдприемницько!
д1яльност1 - покупець поставленого Клиентом товару (виконаних робгг, наданих послуг),
право вимоги копгпв до якого е предметом Договору факторингу.
1.3.2
Клиент - юридична особа або ф1зична особа, яка е суб’ектом
шдприемницько! д1яльностц яка вщступае або зобов’язуеться вщступити Факторов!
право грошово! вимоги до третьо! особи (Боржника), строк по якому вже настав (наявна
вимога) а також, право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога, як не
забезпечене, так i забезпечене у виппцц застави майна та/або корпоративних прав; або
вщступае право грошово! вимоги до третьо! особи (Боржника) з метою забезпечення
виконання свого зобов’язання перед Фактором).
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1.3.3
Фактор - Товариство, яке вщповщно до Договору факторингу
зобов’язуеться прийняти Право грошово! вимоги за плату, а Юйент в1дступае або
зобов’язуеться вщступити Факторов! свое Право грошово! вимоги до третьо!' особи
(Боржника) та yci права на заставлене майно (у pasi наявност!), яке е забезпеченням
виконання зобов’язань Боржника згщно Договору м1ж Кл!ентом та Боржником (надал! Основний догов! р або Контракт).
1.3.4
Фшансов1 послуги факторингу - це сукупн!сть таких операцш з
ф!нансовими активами (кр1м цшних nanepiB та похщних цшних nanepie):
1)
надання послуг факторингу Клиентам - суб’ектам господарювання, ям
уклали з Фактором До го вip факторингу, вщповщно до якого право грошово’! вимоги до
Боржника в!дступаеться Юйентом Фактору.
2)
отримання Фактором плати за послуги з факторингу, у тому числ1 шляхом
дисконтування суми боргу, розподшу вщсотюв, винагороди, якгцо шший cnoci6 оплати
не передбачено Договором факторингу, на якому базуеться вщетуплення.
1.3.5 Право грошово! вимоги (Право вимоги) - право (права) грошово! вимоги за
Основним договором, гцо вщступаеться Кл1ентом Фактору на умовах, визначених
Договором факторингу. Таке право виникае в момент укладення Договору факторингу
вщповщно до умов укладеного Основного договору на пщстав! Документов або може
виникнути у майбутньому опеля укладення Договору факторингу в npopeci виконання
Юпентом укладеного Основного договору на пщстав! документов, що будуть оформлен!
та надаш Фактору у майбутньому.
1.3.6 Догов1р факторингу - догов1р, що укладаеться м1ж Юпентом та Фактором,
вщповщно до яко! одна сторона (Фактор) передае або зобов’язуеться передати грошов1
кошти в розпорядження друго! сторони (Кшента) за плату (у будь-який передбачений
даним договором cnoci6), а Юйент вщетупае або зобов’язуеться вщступити Факторов!
свое право грошово! вимоги до третьо! особи (Боржника).
1.3.7 Предмет Договору факторингу - право грошово! вимоги, строк платежу за
якою настав (наявна вимога) або настане у майбутньому (майбутня вимога) на пщстав!
укладеного Основного договору.
1.3.8 Повщомлення про вщетуплення прав вимоги - письмове повщомлення,
що надсилаеться Клиентом Боржнику з метою шформування останнього щодо укладання
Юпентом Договору факторингу, що виникло на пщстав! укладеного Основного договору,
з вщповщним визначенням грошово! вимоги, яка пщлягае виконанню, а також i3
зазначенням Фактора, якому мае бути здшенений плапж.
1.3.9 Особова справа клиента - включае перелк документ!в, який визначаеться
пунктами 2.4 та 2.5 або 2.6 цих Правил.
1.3.10 Вщповщальний пращвник Фактора - пращвник, що перебувае з
Товариством в трудових вщносинах та на якого безпосередньо, згщно посадово!
шетрукцп, покладаеться оформления Договору факторингу.
1.3.11 Дшсшсть грошово! вимоги - полягае у тому, що на момент вщетуплення
Юпентом свого права грошово! вимоги Юйент згщно чинного законодавства Украине мае
право на вщетуплення свого права грошово! вимоги i йому (Юненту) не вщом1
обставини, внаслщок яких Боржник мае право не виконувати вимогу.
1.3.12 Органом, уповноваженим ухвалювати piiueHHH про укладення Договору
факторингу (Уповноважений орган) е: Загальш Збори Учасниив Товариства, у

випадках, передбачених Статутом Товариства, Директор у межах повноважень, наданих
Статутом Товариства та ршеннями Загальних 36opiB Учасншюв Товариства про
делегування йому повноважень, шип посадов! особи, якщо таке повноваження надано Ум
Директором чи Загальними Зборами Учасниюв Товариства у встановленому порядку.
1.3.13 Догов1р забезпечення - догов1р (догов1р застави, шотеки, догов1р поруки
(поручительства), гаранта та mini передбачеш чинним законодавством УкраУни
договори), що укладаеться з метою забезпечення виконання зобов’язання Боржника
та/або Клиента перед Фактором вщповщно до Договору факторингу та укладеного
Основного договору.

2.

УМОВИ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ Р1ШЕННЯ ТА УКЛАДАННЯ
ДОГОВОРУ ФАКТОРИНГУ 3 КЛ1СНТАМИ

2.1 Порядок надання Товариством послуг з факторингу регламентуеться Договором
факторингу, що укладаеться тшьки в письмовш форм1 та яким визначаються взаемш
зобов’язання та вщповщальшсть сторш, що не можуть змшюватися в односторонньому
порядку без згоди обох сторш.
2.2 Пшення про укладення Договору факторингу приймаеться уповноваженим
органом на пщстав1 Заяви, поданоУ Юйентом та анал1зу ф1нансового стану Боржника, що
базуеться на перелшу документа, визначеного пунктами 2.4-2.6 Правил.
2.3 Строк прийняття р1шення про укладення Договору факторингу не може
перевищувати 30 робочих дшв, але, у випадку складнооп предмету Договору
факторингу та в залежносИ вщ суми Договору факторингу, строк прийняття р1шення
може бути зб1льшений за р1шенням Директора Товариства.
2.4 Р1шення про укладення Договору факторингу приймаеться на пщстав1
наступних документа:
- Заяви Клиента встановленоУ форми та заповненоУ у встановленому порядку;
- Документа, що пщтверджуе право вимоги до Боржника.
- Результате анал1зу доцшьност! финансово!' операщ'У.
- Результата 1дентиф1кацй', вериф1кац1У та вивчення Юнента (та Боржника).
2.5 Кл1енти - юридичш особи, суб’екти пщприемницькоУ д1яльност1 також для
розгляду Ух заяви подають наступи! документа:
- установи! документа;
- виписку з Сдиного державного реестру юридичних oci6, ф!зичних oci6пщприемщв та громадських формувань ;
- документа (наказ та\або протокол Загальних 36opiB ), що шдтверджують
повноваження кер1вника та головного бухгалтера;
- кошю контракту, укладеного з кер!вником Боржника (або лист вщ Боржника, що
контракт з кер!вником не укладався);
- !нформац!ю про Боржника;
- шип необхщш документа на вимогу Фактора.
2.6 Юлении - ф!зичш особи - суб’екти пщприемницькоУ д!яльностц для розгляду Ух
заяви подають наступи! документа:
- кошю паспорта;
- кошю довщки про присвоения щентифжацшного номеру;
- копню виписки з Сдиного державного реестру юридичних oci6, ф!зичних oci6п!дприемц!в та громадських формувань ;
- mini необхщш документа на вимогу Фактора.
2.7
Оформления Договору факторингу на пщетав! прийнятого ршення
уповноваженого органу Товариства зд!йснюе Вщповщальний прац!вник Товариства.
2.8 Догов!р факторингу, якщо шше не передбачено законом, повинен мютити:
1) назву документа:

2) назву, адресу та рекв1зити Товариства;
3) пр1звище, !м’я i по батьков! ф1зично1 особи - суб’екта пщприемницько!
д!яльносД, яка отримуе фшансов1 послуги та адресу и мюцезнаходження; або
4) найменування, мюцезнаходження юридичноТ особи - суб’екта пщприемницько!
д)яльносД;
5) найменування фшансово! операцп;
6) порядок розрахуншв;
7) плату за послуги з факторингу;
8) загальна сума прав грошово! вимоги, зазначена у грошовому виразц
9) строк дн Договору факторингу;
10) порядок змши та припинення дп Договору факторингу;
11) права та обов’язки сторш, в1дпов1дальн1сть стор1н за невиконання чи неналежне
виконання умов Договору факторингу;
12) запевнення та гарант!!;
13) форс-мажорн1 обставини (при необхщносД);
14) в1дпов1дальн1сть стор1н, застереження;
15) пщтвердження, що 1нформац1я, зазначена в частин1 2 статД 12 Закону Украши
«Про ф1нансов1 послуги та державне регулювання ринюв ф1нансових послуг», надана
Кл1енту;
16) шнй умови за згодою стор1н;
17) шдписи стор1н та печатки (за i'x наявн1стю).
2.9 Кл1ент вщповщае за дшснють грошово! вимоги, право яко! вщступаеться i яка
пред’явлена до виконання Фактором, кр1м випадюв, що передбачен1 в Договор!
факторингу, та/або якщо !нше не встановлено Договором факторингу.
2.10 Фактор несе ризик невиконання або ненадежного виконання Боржником
грошово! вимоги самосДйно, якщо шше не встановлено Договором факторингу.
2.11 Також Фактор може надати послугу кушвл1 частини суми грошово! вимоги. У
такому випадку Фактор купуе частину вимоги, яку сплачуе Юпенту, а Клиент в!дступае
Фактору грошову вимогу частково. У випадку стягнення з Боржника на свою користь
суми боргу, що перевищуе суму куплено! частини грошово! вимоги, Фактор переводить
на користь Клиента р!зницю грошово! вимоги, з вирахуванням вартосД послуг Фактора
(за наявност!).
2.12 Додатков! (супутш) послуги можуть надаватися Фактором, що може бути
передбачено Договором факторингу. До додаткових (супутшх) послуг належать:
ведения облку (головно! бухгалтерсько! книги) щодо дебИорсько!
заборгованосД;
- пред’явлення до сплати грошових вимог;
- ведения переговор!в в штересах Кл!ент!в;
- виставлення претензш;
- пред’явлення позов1в;
- представництво в суд1;
- пред’явлення виконавчих докуменНв;
- iHmi види, не заборонен! чинним законодавством Украши.
2.13 Догов1р факторингу е оплатним. Фактор може отримувати плату за послуги з
факторингу, у тому чиали, шляхом дисконтування суми боргу, розподшу вщсотюв,
винагороди та шшим способом, визначеним у Договор! факторингу, на якому базуеться
вщступлення за домовлешстю сторш.
2.14 Боржник зобов’язаний здшснити плаДж Факторов! за умови, що вш одержав
вщ Клиента або Фактора письмове повщомлення про вщступлення права грошово!
вимоги Факторов! i в цьому повщомленн! визначена грошова вимога, яка пщлягае
виконанню, а також названий Фактор, якому мае бути здшснений плаДж. У раз1
несплати Боржником грошово! суми у термши, передбачен! укладеним Основним
договором, Фактор мае право звернути стягнення на предмет застави (у раз! укладання
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договору застави та/або шотеки), при цьому Сторони керуються порядком,
передбаченим Договором факторингу та/або Договором/ами застави,.
2.15 У випадку, коли вщсутне повщомлення про выступления права грошово!
вимоги Фактору, за формою, встановленою Додатком до Договору факторингу,
Боржник мае право вимагати вщ Фактора надання йому в розумний строк доказ1в того,
що вщступлення права грошово! вимоги Фактору справд1 мало мюце. Якщо Фактор не
виконае цього обов’язку, Боржник мае право здшснити плаПж Клиенту на виконання
свого обов’язку перед ним.
2.16 Якщо Договором факторингу допускаеться наступне выступления права
грошово!' вимоги, воно здшснюеться вцщовЫно до чинного законодавства Украши.
2.17 Операнд факторингу в кожному окремому випадку здшснюються вЫповЫно
до чинного законодавства Украши.
2.18 Строк оплати вЫступлених Прав вимоги визначаеться вЫповЫно до умов
Договору факторингу.

3.

ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ПЛАТИ ЗА ПОСЛУГИ 3 ФАКТОРИНГУ
ТА MEXAHI3M Н РОЗРАХУНК1В

3.1 Загальна сума Прав грошово! вимоги розраховуеться для кожного Юйента з
урахуванням обсяпв зобов’язань з Боржниками.
3.2 Плата за послуги з факторингу складаеться з проценту, що обчислюеться вЫ розм1ру
права вимоги або на розсуд Фактора може встановлюватись фксована плата за
послуги з факторингу.
3.3 Плата за послуги з факторингу може змшюватись протягом усього строку дп
Договору факторингу, порядок змши та узгодження зазначаеться в Договор!
факторингу. Змша плати за послуги з факторингу фксуеться шляхом укладання
додаткових угод до Договору факторингу.
3.4 Нарахування Фактором плати за послуги з факторингу проводиться зпдно умов
Договору факторингу та може бути здшснена одним i3 нижче наведених способ!в:
А) в день перерахування Фактором грошових к о н тв в розпорядження Клиента за
выступления Права вимоги згщно шдписаного Додатку до Договору факторингу, або
Б) протягом__(___ ) (зазначаеться eidnoeidna кшътсть робочих днхв) робочих дшв з
дня передання Фактором в розпорядження Юйента грошових контв.
3.5 Оплата Юйентом нарахованого розм!ру плати за послуги з факторингу здшснюеться у
строки, що встановлюються Фактором в Договор! факторингу та/або надюланих
ПовЫомленнях Фактором Юйенту.
3.6 Оплата Кл!ентом нарахованого розм!ру плати за послуги з факторингу в перюд
прострочення здшснюеться у строки, що встановлюються Фактором в Договор!
факторингу та/або надюланому ПовЫомленш Фактором Кл!енту.
3.7 Погашения прострочено! заборгованосп за Договором факторингу вЫбуваеться У
наступному порядку, якщо шше не передбачено Договором факторингу:
п ет, штрафи та неустойки, передбачеш умовами Договору факторингу;
прострочена заборговашсть по плат! за послуги з факторингу;
прострочена заборговашсть по плат! за послуги з факторингу
заборговашсть Юйента за недшсшсть Права вимоги;
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шша заборговашсть за Договором факторингу або Договорами
забезпечення;
сума зобов’язання або його частина за Договором факторингу (за
наявностД.
3.8 У випадку невиконання Боржником та/або Клиентом зобов’язань зпдно Договору
факторингу Товариство мае право прийняти у заставу майно та реаДзувати його, у
вщповщност1 до чинного законодавства або вчинити шин ди, передбачеш чинним
законодавством Украши, з метою повного виконання зобов’язань Боржником та/або
Клиентом за Договору факторингу.

4. МОН1ТОРИНГ ФАКТОРИНГОВИХ ОПЕРАЦ1Й
4.1 Товариству, як фшансовш установ1, пщ час здшснення (надання)
факторингових послуг забороняеться вступати в догов1рш вщносини з анон1мними
особами.
4.2 Товариство, як фшансова установи, зобов’язане верифкувати та щентифкувати
Клиента та Боржника за Договором факторингу вщповщно до чинного законодавства
Украши для вжиття заход1в вщповщно до законодавства, яке регулюе вщносини в сфер1
запоб1гання легал1заци (в1дмиванню) доход1в, одержаних злочинним шляхом,
ф1нансуванню тероризму та фшансуванню розповсюдження збро!' масового знигцення, у
раз1, якгцо виникае сумшв стосовно того, що особа виступае вщ власного iMeHi,
фшансова установи повинна верифкувати та щентифкувати також особу, вщ iMeHi яко!
здшснюеться фшансова операщя.
4.3 1дентифкащя не е обов’язковою при здшсненш кожно! операцЙ, якщо Юпент
був рашше щентифкований вщповщно до чинного законодавства Украши, яке регулюе
вщносини у сфер! запобшання легал1зацй (вщмиванню) доход1в, одержаних злочинним
шляхом, фшансуванню тероризму та фшансуванню розповсюдження збро! масового
знищення.
4.4 Июля здшснення факторингово! операцн уповноважена особа Товариства
здшснюе мошторинг за ходом и реал1зацп. Мониторинг здшснюеться шляхом контролю
за ф1напсово - господарською дiяльнicтю Боржника та/або Kj[ieirra та передбачае:
1) перев1рку та oninicy фшансового стану Боржника та/або Кл1ента на пщстав!
({мнансово! звкносД;
2) контроль за виконанням зобов’язань Боржника та/або Клиента до повного !х
виконання.

5. ПОРЯДОК ЗБЕР1ГАННЯ ДОГОВОР1В ФАКТОРИНГУ ТА 1НШИХ
ДОКУМЕНТ1В, ПОВ’ЯЗАНИХ 3 НАДАННЯМ
Ф1НАНСОВИХ ПОСЛУГ
5.1 Орипнали Договор1в та 1нших докуменлтв пов'язаних з наданням ф1нансових
послуг (дал1 - договори), з часу пщписання (укладання) i до !х передач! трет1й oco6iконтрагенту Товариства, який надае послуги 3i збершання документ! в, з яким укладений
вщповщний догов1р (за паявност!), збер1гаються за мюцем !х формування в справах.
Договори пщлягають збер1ганню протягом 5 (п'яти) роюв п1сля виконання взаемних
зобов'язань сторонами за договорами або шсля дострокового припинення ди договоргв i3
визначених ними та (або) чинним законодавством пщстав. За наявносп додатк1в до
договор1в вони зберкаються разом з в!дповщними договорами.
5.1.1 Фактор при здшсненш звичайних операщй може використовувати скановаш
копЙ век тишв договор1в.
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5.2 3 метою забезпечення збереженосп договор!в та шших документа, пов'язаних
з наданням фшансових послуг, справи повинш перебувати в спещально вщведених для
ще! мети примщення, та/або сейфах та вогнетривких шафах, що зачиняються, або
можуть бути передан! на належне збертання третей особьконтрагенту Товариства, який
надае послуги 3i збертання документов у спещальних примирениях (в яких забезпечена
пожежна безпека, прийнятна температура, вологють та саштарно-ппешчш умови, а
також обмежений доступ пращвниюв контрагента та iHHiHX oci6 до документа з метою
дотримання режиму конфщенцшност! щодо вщомостей, що мютяться в документах
тощо), з яким укладений вщповщний догов1р.
5.3 Договори та mini документа, пов'язаш з наданням фшансових послуг,
облпсовуються та збериаються у сейфах та вогнетривких шафах i3 дотриманням
наступного порядку:
- договори з юйентами - у паперовш (в теках) та електроннш формах;
- особов! справи кл!ента — у паперовш форм! в спещальних теках;
-шнй документа, що пов'язаш з договорами - у паперовш форм! в спещальних
теках;
-журнали та картки облжу укладених та виконаних договор1в - у електронних
формах;
- бухгалтерию документа - у паперовш та електроннш формах з дотриманням
вимог чинного законодавства Украши;
- протоколи засщань оргашв управлшня та виконавчого органу - у паперовш форм!
в спещальних теках;
-положения фшансово! компанп —у паперовш форм! в спещальних теках та/або
електроннш формц
- журнали реестрацп кореспонденцп - в електроннш форм!.
5.4 Документа, створен! за допомогою ПК, збершаються на загальних пщставах з
дотриманням порядку обмеженого доступу.
5.5 Враховуючи пункт 5.1 Правил, теля закшчення строку обов’язково збершання
документа, що становить 5 (п'ять) роюв, пращвник Товариства, на якого покладеш
обов’язки щодо формування та подалыного збер!гання докуменПв, в т.ч. передача !'х на
збер!гання треПм особам вщповщно до пункт!в 5.1-5.2 Правил, шщпое перегляд
документ1в за вщповщний перюд з метою визначення перелжу документ1в, строк
збер!гання яких закшчився i як1 втратили практичне значения для робота Товариства,
для lx подалыного знищення вщповщно до чинного законодавства Украши.
На вимогу вищевказаного вщповщального пращвника, Наказом Директора
Товариства затверджуеться експертна ком!шя, яка повинна переглянути документа за
вщповщний перюд i визначити перелш документа, як! пщлягають вилученню для
подалыного !'х знищення.
Результати проведених дш заслуховуються на зас!данн! експертно!' KOMicii', як!
оформлюеться Протоколом, що затверджуеться Директором Товариства.
Засщанням KOMicii схвалюеться Акт про вилучення документа для знищення за
вщповщний перюд, а також Опис справ поетшного i тривалого збершання за цей же
перюд, як! також затверджуються Директором Товариства.
Визначення документа для знищення проводиться тел я пщготовки опишв справ
поетшного i тривалого збершання за цей же перюд; акта вилучення документы для
знищення, що не пщлягають збершанню розглядаються Директором Товариства
одночасно з зазначеним описом справ.
Шсля здшенення зазначених дш, Товариство визначае метод знищення документа}.
Вцпбрагп до знищення документа Товариство може передати вщповщним орган!зац!ям,
як! мають право здшенювати переробку в!дпов!дних документ!в - !'х знищення.
Знищення документ!в пщтверджуеться складеним Актом про знищення документы
i справ, що не пщлягають збершанню, який затверджуються Директором Товариства або
шшими документами, що видаються вщповщним оргашзащями або укладаються з
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вщповщними оргашзащями, якш таю документи передаються Товариством для
знищення.

6. ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ДОКУМЕНТ1В ТА IHUIOIШФОРМАЦП,
ПОВ’ЯЗАНО! 3 НАДАННЯМ ПОСЛУГ 3 ФАКТОРИНГУ,
ТА СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ШФОРМАЦП.
6.1 Порядок доступу до документа та ifinioi' шформацп, пов’язано! з наданням
послуг з факторингу передбачае:
- призначення вщповщальних oci6 за збереження шформацп';
- розподш Bciei шформацп на категорп;
- розподш сшвробшшюв за р1внями доступу до Tie!' чи шшо'! шформацп';
- ведения журнал1в реестрацп видач! i повернення електронних носй'в шформацп й
iHniHx документов, в яких фшсуеться П1Б, посада сп1вроб1тника, дата i час одержания й
повернення документа, мета використання, тощо;
- додаткову перев1рку змкту шформацп, що виноситься за меж1 оф1су,
вщповщальними особами, за збереження шформацп;
- контроль за обмшом шформацп за допомогою застосування електронноТ пошти.
6.2 Система захисту шформацп забезпечуе безперервний захист документа та
шшо1 шформацп, пов'язано! 13 наданням послуг з факторингу на ycix етапах и
формування, обробки, передач! та збершання.
6.3 Захист шформацп забезпечуеться шляхом впровадження та використання
вщповщно'! системи захисту, що складаеться з:
6.3.1
нормативно-правових акта Укра'ши, а також внутрташх нормативних
акта Товариства, що регулюють порядок доступу та робота з вщповщною шформащею,
а також вщповщальшсть за порушення цих правил;
6.3.2
заход1в охорони примщень, техшчного обладнання та персоналу
Товариства;
6.3.3 технолопчних та програмно-апаратних засоб!в криптограф!чного захисту
!нформаци.
6.4 Системи захисту шформацп забезпечують:
ninicHicTb !нформацй', що передаеться;
конфщенцшшстъ !нформац!'! пщ час п обробки, передавання та збершання.
6.5 Розробка заход1в охорони, технолопчних та програмно-апаратних засоб1в
крипто1'раф!чного захисту здшснюеться Товариством або !ншою установою на його
замовлення.
6.6 Товариство здшснюе в межах cboix повноважень захист шформацп вщ:
несанкц!онованого доступу до шформацп - доступу до шформацп щодо
надання послуг з факторингу, що е конфщенцшною шформащею oci6, яю не мають на це
прав або повноважень, визначених законодавством Укра'ши, а також якщо це не
встановлено договором. 1нформащя, що е конфщенцшною, визначаеться законодавством
Укра'ши;
внесения несанкцюнованих змш або часткового чи повного знищення
шформащ! щодо надання послуг з факторингу особами, як! не мають на це права або
повноважень, визначених законодавством Укра'ши, а також не встановлених договором.
6.7 Вщповщальш сшвробшшки Товариства повщомляють пращвника вщповщного
пщроздшу про випадки порушення вимог захисту шформацп'. У раз! виявлення при цьому
ознак, що можуть свщчити про вчинення злочину, Товариство повщомляе про такий
випадок порушення вимог захисту шформацп вщповщш правоохоронш органи.
6.8 Сшвробггники Товариства виконують вимоги щодо захисту шформацп та
пщтримують конфщенцшшстъ шформацп', що використовуеться при наданш послуг з
факторингу.
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6.9 Сшвробггаики Товариства несуть вщповщальнють за неналежне використання
та зберпання засобгв захисту шформацп, вщповщно до чинного законодавства Украши.
6.10 Кл1енту забезпечуеться право доступу до шформацп щодо д1яльност1
Товариства. Уповноважен1 посадов1 особи зобов'язаш на вимогу Кл1ента надати
наступну шформащю:
- в1домост1 про фшансов1 показники д1яльност1 Товариства та його економ1чний
стан, яю шдлягають обов'язковому оприлюдненню;
- перел1к кер1вник1в Товариства та його вщокремлених пщроздЫв;
- перел1к послуг, що надаються Товариством;
- цшу/тарифи ф1нансових послуг;
- розм1р частки у статутному каштал1 Товариства, що знаходиться у власност1
членов й виконавчого органу, та перелк oci6, частки яких у статутному кап кал i
Товариства перевищують п'ять вщсотюв;
- шшу шформащю з питань надання фшансових послуг та шформащю, право на
отримання яко! закршлено в законах Украши.

7.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРНННЬОГО КОНТРОЛЮ ЩОДО
ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВНУТР1ШН1Х РЕГЛАМЕНТУЮЧИХ
ДОКУМЕНТ1В ПРИ ЗД1ЙСНЕНН1 ОПЕРАЦШ 3 НАДАННЯМ Ф1НАНС0В01
ПОСЛУГИ 3 ФАКТОРИНГУ
7.1
Контроль за здшсненням надання дано! фшансово! послуги здшснюе
Директор Товариства та/або призначений Наказом Директора Товариства вщповщальний
прац1вник Товариства, який повинен мати вщповщний фаховий р1вень згщно з вимогами
законодавства Украши, що регулюе вщносини у сфер1 надання ф1нансових послуг.
7.2 Порядок проведения внутрпннього контролю передбачае: здшснення
Директором Товариства або вщповщальним прац1вником внутр1шн1х перев1рок
Товариства; виявлення пращвниюв, як1 допустили Д чи шип порушення вимог
законодавства; у раз1 виявлення порушень, !х усунення та проведения вщповщного
навчання та роз’яснення з вщповщальними прац1вниками, у тому чиош i3 можливим
застосуванням вщповщних заход1в дисциплшарного впливу.
7.3 Порядок проведения внутр1шнього контролю включае в себе в тому числ1 й те,
що Директор Товариства та/або вщповщальний пращвник Товариства, на якого
покладеш обов’язки контролю за фшансовою послугою не менш шж один раз на р к
здшснюе перев1рку ycix укладених договор1в щодо надання даного виду фшансово!
послуги з метою контролю дотримання сшвробшшками Товариства вимог цих Правил
та чинного законодавства Украши.
7.4 Директор Товариства та/або вщповщальний пращвник виконуе таю основш
функцп в сфер1 проведения внутр1шнього контролю:
- оргашзовуе роботу по проведению перев1рок щодо дотримання пращвниками
Товариства вимог законодавства та внутршнк (локальних) нормативно-правових
докумеи'пв при укладенн1 та виконанн1 договор1в з дано! ф1нансово! послуги;
- оргашзовуе роботу по проведению швентаризацп, узагальнюе наслщки
документальних перев1рок та швентаризацп, повщомляе про них Директора Товариства;
- проводить перев1рки стану збереження к он тв i матер1альних щнностей,
достов1рност1 обл1ку i звкносП;
- здшснюе контроль за усуненням недолтв i порушень, виявлених попередн1ми
перев1рками та 1нвентаризац1ями;
- розробляе пропозицй щодо удосконалення контролю, збереження фшансових
контв та матер1альних ц1нностей, полшшуе роботу прац1вник1в Товариства при
укладенш та виконанн1 договор1в з дано! фшансово! послуги;
- за наслщками перев1рок та 1нвентаризацп складаеться акт про виявлення або
вщсутшсть правопорушень;

- Директор Товариства на пщстав1 акту про виявлення або вщсутшсть порушень з
боку пращвниюв щодо здшснення фшансових операцш по даному виду фшансових
поедут вживае вщповщш заходи щодо усунення порушень та притягнення винних oci6
до вщповщальносД передбаченоГ даними правилами та чинним законодавством Украши.

8. В1ДПОВ1ДАЛЬН1СТЬ ПОСАДОВИХ ОС1Б, ДО ПОСАДОВИХ
ОБОВ’ЯЗКШ ЯКИХ НАЛЕЖИТЬ БЕЗПОСЕРЕДНЯ РОБОТА
3 КЛ1СНТАМИ, УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ
ДОГОВОР1В ФАКТОРИНГУ
8.1 Посадов1 особи Товариства, до посадових обов’язюв яких належить
безпосередня робота з Клиентами та Боржниками, укладання та виконання Договор1в
факторингу зобов’язанп
- виконувати cboi посадов1 обов’язки на пщстав1 посадових шетрукцш, цих Правил
та внутршшх регламентуючих докумештв Товариства;
- керуватись у cboi робота чинним законодавством Украши;
- надавати органам контролю Товариства документи, необхщш для контролю
вщповщносД здшснення ними cboix посадових обов’язк1в;
- надавати шформацно про виконання ними посадових обов’язюв органам
контролю Товариства;
- не завдавати шкоди штересам Товариства, не порушувати прав та штереДв
юпенттв Товариства;
- нести встановлену законом майнову вщповщальшеть.
8.2 Посадов1 особи, до посадових обов’язюв яких належить безпосередня робота з
Клиентами та Боржниками, укладання та виконання Договор1в факторингу, несуть
вщповщальшеть за вчинюваш ними дп в порядку та в межах, передбачених чинним
законодавством Украши та Статутом Товариства.
8.3 Стушнь вщповщальносп посадових оДб, до посадових обов’язюв яких
належить безпосередня робота з Клиентами та Боржниками, укладання та виконання
Договор1в факторингу, визначаеться вщповщно до положень чинного законодавства
Украши.

9. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВУ НА МОЖЛИВ1 ВТРАТИ
ПО ФАКТОРИНГОВИМ ОПЕРАЦ1ЯМ
9.1 3 метою недопущения збитюв вщ неповернення боргу через
неплатоспроможн1сть Боржника, оцшка ризик1в здшснюеться Товариством самостшно
за вс1ма Договорами факторингу.
9.2 Розрахунок резерв1в за вДма видами фшансових послуг Товариства
здшснюеться згщно окремого внутршнього документу, затвердженого Директором
Товариства. При визначенш величини заборгованосН для розрахунку резерву, сума
зобов’язань Боржника за кожною факторинговою операщею зменшуеться на варПсть
прийнятого забезпечення (застави майна та/або майнових прав).

10. ОПИС ЗАВДАНЬ, ЯК1 П1ДЯГАЮТБ ВИКОНАННЮ КОЖНИМ
П1ДРОЗД1ЛОМ ТОВАРИСТВА
10.1 В Товариств1 на пщстав1 штатного розкладу створюються пщроздши
зщпов1дно до завдань, що мають виконуватися в рамках фшансово'1 послуги.
10.1.1 Директор Товариства е виконавчим органом Товариства та здшенюе
;уакцй у вщповщносД до Статуту Товариства, в т. ч. визначае, формуе, плануе,

здшенюе i координуе поточну зияльшсть шдприемства, визначае напрямки розвитку
шдприемства у формуванш цшово!, фшансово!, податково!, сощапьно! иолггики,
забезпечуе сполучення економ1чних i адмш !страта вн их методie кер1вництва,
матер!альних i моральних стимул1в пщвищення ефективност! д!яльносп, а також
посилення вщповщальност! кожного пращвника за доручену йому роботу. Директор
Товариства виршуе Bci питания в межах наданих йому повноважень, доручае виконання
окремих оргашзацшно-господарських функцш iHHiHM посадовим особам, забезпечуе
додержання законности активне використання правових засоб!в удосконалення
управлшня, змщнення догов!рно! дисциплши i облку, представляе Товариство в його
вщносинах з шшими юридичними та ф1зичними особами, виконуе шин повноваження,
надаю Статутом Товариства.
10.1.2 Бухгалтер1я забезпечуе ведения бухгалтерского обл1ку вщповщно до
чинного законодавства Украши з урахуванням особливостей д1яльност1 п1дприемства й
технологи оброблення облкових даних, вщображае на рахунках бухгалтерского обл1ку
Bci господарськ1 операцп Товариства, вимагае вщ прац1вник1в забезпечення неухильного
lx дотримання порядку оформления та подання до облку первинних документе,
забезпечуе складання на основ! даних бухгалтерського обл1ку фшансово! звтю сп.
п1дприемства, п1дписання й на подання в установлен! законодавством строки, здшенюе
заходи гцодо надання повно!, правдиво-! та неупереджено! !нформацп про фшансовий
стан, результата д 1яльност! та рух кошт!в товариства, забезпечуе перерахування податюв
та збор!в, передбачених законодавством, проводить розрахунки з контрагентами
в!дповщно до догов1рних зобов’язань, здшенюе контроль за ведениям касових операцш,
рац!ональним та ефективним виконанням матер1альних, трудових та фшансових
pecypcie, орган1зовуе роботу з шдготовки пропозиц!й гцодо
визначення облково!
пол!тики п!дприемства, розроблення системи i форм управл!нського облку та правил
документообшу, зв1тност! i контролю господарських операцш, визначення прав
пращвниюв на шдписання первинних та зведених облкових докуменив, нараховуе
заробкну плату, переказуе кошта за виконаш робота, веде шип розрахунки з
пращвниками, громадянами та юридичними особами за встановленими нормами
вщповщно до чинного законодавства.
10.1.3 Юридичний вщдш (у раз! створення) здшенюе розробку документа
правового характеру, надае правову допомогу вщцшам Товариства. Юридичний вщдш
приймае участь в пщготовщ обгрунтованих вщповщей у раз! отримання претенз!й,
пропозиц!й, ашипзуе i узагальнюе результата розгляду судових справ, вивчае практику
укладення i виконання договор! в з метою розроблення вщповщних пропозиц!й для
усунення виявлених недолшв i пол!пшення господарсько-ф!нансово! д!яльноеп
п1дприемства, бере участь у робот1 з укладення господарських договор!в, шдготовки
висновюв про lx юридичну обгрунтован!сть, контролюе своечасн!сть подання дов!док,
розрахунюв пояснень та !нших MarepianiB для п!дготовки в!дпов!дей на претенз!! та
заяви, готуе разом з шшими пщроздшами пропозицпо про зм1ну чинних або вщмшу тих
наказ!в, що втратили чиннють, та !нших виутрпшпх актгв, яю були видан! Товариством,
проводить дов!дково-!нформац!йну роботу з питань законодавства з надання фшансових
послуг, захисту прав споживач!в, фшансового мошторингу, щентиф!кацЙ учасник!в,
готуе висновки щодо правових питань, як! виникають у д!яльносп п!дприемства, подае
пропозицп для /цяльност! пщприемств, надае консультаци щодо чинного законодавства,
а також висновки з оргашзацшно-правових та !нших юридичних питань, надае допомогу
з оформленш документа i акт!в майново-правового характеру.
10.1.4 Адмйпстративно-господарський в1ддш (у раз! створення) забезпечуе
умови для безпереб!йно! та ефективно! робота прац!вник!в Товариства, пщтримання
шриятливих умов i комфорту в оф!с!, пщтримання сприятливого психолопчного кл!мату
:еред прац!вник!в оф!су, пщвищення !мщжу Товариства, формуе !нформац!йно: чункативну !нфраструктуру Товариства, орган!зовуе, регулюе та контролюе
- ':зедення !нформац!йно-анал!тачно! робота шдприемства. Розробляе аналггичш,
: з таков! та iHmi матер1али з питань, що стосуються д!яльност! товариства в межах свое!

компетенций готуе аналгтачш довщки, пропозици, доповщ, -звгги на основ! анал1зу
показниюв розвитку Товариства.
10.1.5 Вщдш управлшня персоналом (у раз1 створення) бере участь у формуванш
кадрово! пол1тики Товариства та контролюе д1ездатн1сть персоналу, разом з кер1вниками
пщроздшв розробляе посадов1 шструкцн та правила внутр1шнього трудового
розпорядку, вживае заход1в щодо забезпечення вщповщних умов прац1 на робочих
мюцях. Забезпечуе укладання i виконання колективного договору, забезпечуе роботу з
ведения дшоводства в оргашзац!!', видае накази про прийняття та звшьнення з робота,
формуе особов1 справи прац1вник!в Товариства.
10.1.6. Вщдш ризикчв (у раз1 створення) бере участь у оргашзацп робота по
щентифшаци, виявленню, оцшц!, мон1торингу та управлшню ризиив по операц1ям
Товариства, визначае негативш насл1дки у раз1 появи ризик1в, розробляе та впроваджуе
методологи запоб1гання та обмеження ризиюв, супроводжуе системи управл1ння
фшансових та нефшансових ризик1в, при необхщност1 здшснюе розрахунок резерв1в за
факторинговими операщями тощо.
10.1.7. Вщдш по робот1 з кл1ентами (у раз1 створення) бере участь у залученш та
подалыному супроводженн1 Кл1ент1в Товариства, е вщповщальним пщроздшом, на який
покладаються обов’язки з оформления договор1в м1ж Товариством та Кл1ентами.
10.1.8. В Товариств1 визначаеться окрема посадова особа для проведения
внутр1шнього аудиту (контролю) в Товаристви Внутр1шн1й аудит (контроль)
передбачае: нагляд за поточною д1яльнютю Товариства; контроль за дотриманням
закошв, нормативно-правових акт1в орган1в, як1 здшснюють державне регулювання
ринюв ф1нансових послуг, та р1шень орган1в управл1ння Товариства; перев1рку
результат1в поточно! ф1нансово! д1яльност1 Товариства; анал1з 1нформацй про д1яльнють
Товариства, профес1йну д1яльн1сть и пращвнимв, випадки перевищення повноважень
посадовими особами Товариства; виконання штттих передбачених законами функц1й,
пов'язаних з наглядом та контролем за д1яльн1стю Товариства. Окрема посадова особа,
гцо проводить внутр1шнш аудит, шдпорядковуеться вигцому органу управлшня
Товариства та звггуе перед ним
10.1.9 Вщокремлеш пщроздши (у раз1 створення) надають 1нформац1йну
п1дтримку та консультування про умови та правила надання фшансових послуг
Товариством, надання адрес в1дцтень, отримання необхщних докумешлв та формування
документе на отримання фшансових послуг, перев1рки справжност1 наданих
документ1в, в раз1 надання позитивного р1шення оформления вщповщних угод та
додатюв, формування справ та первинних бухгалтерских документ1в, дотримання
ф1нансово! дисциплши та л1м1т1в каси, надсилання погоджених угод до арх1ву.
В1докремлен1 пщроздши повинш дотримуватись вимог чинного законодавства УкраУни,
установчих та кер1вних документ1в Товариства, дотримуватись корпоративного стилю
одягу, чистота в прим1гценнях Товариства та навколо.
10.1.10 В Товариств1 призначаеться вщповщальний пращвник за проведения
фшансового мон1торингу. Вщпов1дальний прац1вник очолюе та координуе здшснення
реал1зац1ю) системи заход1в щодо запоб1гання та протидй' легал1заци (вщмиванню)
доход1в, одержаних злочинним шляхом, фшансуванню тероризму та ф1нансуванню
розповсюдження збро! масового знищення в установи
10.2
Якщо у Товариств1 не створено вщповщного пщрозд1лу, його функцн можуть
:;-ти передан! на виконання трепм особам з вщповщним укладанням договор1в, або
згхонлтоться Директором Товариства.

11. ОБОВ’ ЯЗКИ ТА В1ДПОВ1ДАЛБШСТБ ПРАЦ1ВНИК1В ТОВАРИСТВА
Прац!вники Товариства зобов’язанк
- е- кэнувати сво! посадов! обов’язки на пщстав! посадових шструкцш, цих Правил
- - ■ :\ док\-мент!в Товариства;
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- кгг;
у свели робот1 чинним законодавством;
- наатаьлтт-: аонтролюючим органам Товариства документи, необхщт для контрол
вщпоб:л :--:
_::й;нгння посадових обов’язшв;
- ныаьлтт: .нформащю про виконання посадових обов’язюв контролюючи
органам 7 : а? и ата а;
- не -.аьлнзагн шкоди iHTepecaM Товариства, не порушувати прав та штерес
Kniemla та Ь:гэг-:их:в:

- кести ьстан: тлену законом матер1альну та майнову вщповщальшсть.
1- 7 тал ьники Товариства несуть вщповщальшсть за вчинюваш ними ди
порядку та а межах, передбачених чинним законодавством Украши та Статуто
Товариства.
Долатки:
Т а л : - V ПРИМ1РНИЙ ДОГОВ1Р ФАКТОРИНГУ.
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