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IрлвилА
надашня коштiв у позпку, в тому числi i на умовах фiнансовогокредпry

в ТОВАРИСТВIЗОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ
(сУзIР'я ФIнАнс)

киiв

202l

l, товАрист"о, JЬr"'*i*ЁЖ'#,!#3}iiЖf",стр,"9I,_т:
.9l:ll::на
при наданнi коштiв позику, в тому числl l

1

nTouup""*on, <TOB <СО>1 ycBoiT дiяльносгi
цих Правил,
умовах фiнансового кредиту дЬ,р,"у","""

tд-l

послуги'

у

що регулюють порядок

надання

Iня; умови та порядок укладання
1.2, Правилами визначаються: загаJIьнl положен
порядок нарахування процентlв
на умовах фiнансового
договорiв позики, в тому числii
та iнших документiв,
за користуваншl ними; порядок зберiгання договорiв
""i j:"::.1_:л-:О1"-'Y,
фiнансовоТ

lrj"'y,

до документlв та lншоl
числi i на у"ова* фi"а""о"о,о кредиту, порядок доступу
iнформачii.,пов,язаноi.пuдu"п,"фiнансовихПослУгтасистемаз&\истУiнформачii;порялок
законодавства та внутрiшнiх
проведення внутрlшнього контролю щодо дотримання
посадових осiб, до
наланпi фiнансовик послуг: вiлповiлальнiсть
документlв
регламенryючих
та виконання
"ри-"Йч""*
безпЬсерелня робота з к,гtiснтами, ук,rадання
посадових обов'язкiв
на
i
числi
"*"* ""л,",-о
умовах фiнансового
*o"i" у nb'"*y, в тому
порядо*

;;;;;,-;"""у

"o"l-p""f

договорiв;
КРеДИry'

LЗ. Правила розробленi,]авiдповiдно до виvог Ц""]].".,1"::,.j_":"j:J

_:jр,*"iJY'",-,
кПро

послуг)),
державне регулюваttня ринкiв фiнансових
Украiни кПро фiнансовi послуги
НБУ ВiД 30.0]'202tPoKY За 'ЦЧ 27 <ПРО
споживче кредитування). ii;;;;;"; Правлiння
провадження дiяльностi з наданюl фiнансових
затвердженtШ ПоложеннЯ про визначеннЯ умов
Постанови Лравлiння
поrрiб].liопо"iо"ЬТ лiцензiТ (лiцензiйних уvов))),
послуг. злiйснен""
про
додатковl вимоги до
"*"*
Положення
НБУ вiд 0з,11.2021 po"y.u йtt} <Про затвердження
y"runou npo надання коштiв у позику (споживчий,
порядок
.фiнансовлтх
нормативно-правових акгiв, якими регламеrrtовано
фiнансовий кредитr) та lнших

;;.Ыfi

";.йь;;;

надання цього вилу фiнансових послуг,
,*--L. Б;;;п; . обоu'я,пой"и

для Bcix прачiвникiв Товариства, якi вIдповlдно
обов'язкiв здiйснюють укладання договорlв, _

посадових
llравилах:
1.5, Визначення TepMiHiB, якi вживаються в цих

до

з

-

обмеженою
(Товариство
фiнансом установа
Кредитодавеuь Що"*одu""ц")
до ,I|,ержавного ресстру фiнансових установ у
,*u
-,u*onooaBcTBoM
вiдповiдмьнiстю кСузiр'я Оi"""Бl,
""."i"u УкраТни, та вiдловiдно до закону та Стаryту
порядкУ, встаноыI€номУ """*,""
i на умовах фiнансового крелиту
з надання коштiв у пОЗИКУ, в тому числi
надае фiнансовi послуги
на пiдсЪавi укладання договорiв з клiентами,

на Офiчiйному веб-сайтi Товариства
Необхiднi вiдомостi про Товариство досryпнl
;,"uli._V*рчТ"", яке е розпорядником единого
https://sf,kiev.ua, веб-сайтi iи;;;*;;
за
осi6-пiдприемцiв та громадських формувань
державного ресстру юридич""- ""iЁ, +i,*-их
ЙKps://kis,bank,gov,ua в розлiлi <,Щержавний реестр
адпесом https://u.r..iniu.t.gou"Й,;;;;;;t
iнформачiйна система)),
кошти
гDош(
fr"u"ao"* у.rчпов/Комплексна
коелитч _- грошовl
i на умовах" .ь;цянспRого
фiнансового кредиту
гrо,""у,Ъ-iо"у
Надання коштlв у
"ислiпiл процент
у розмiрi та умовах передбачених
наданi Товаристuо" у О..ЙiuiоuiИ бЪр"i
сток,
по"р"у,и кошти та сплатити проценти у визначений
договором з дотриманням un"o"

2.

ЦПЦYЯ
УМОВИТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРIВФIнлнсового
умовлх
нл
I
коштIв у пiiiйу,ЁТомучислI
крЕдиту зклIентлми
числl i на умовах фiнансового кредиту
2.1. Надання коштiв у позику, в тому
У-р"ii,: Тл11::,: коштlв у
згiдно цих ПравЙл , ворм чинного ,:1::одт",uч
tIРО

здiйснюсгься
крелиту. злiйснюеться на умовах ii платностl
позику, в тому числi ina умовах- фiнансового
вiдповiдного ,Щоговору про надання
(включно з yciMa виплатами Товариства), шляхом укладення (налалi
кредиry
- !оговiр),
коштiв У позику, в томУ Ч,"лi-;-на'умовах 4iнансовогО
метою надання фiнансових послуг,
з
2,2. Договори.
"п'"у-йuоl"" .Товариством
цими l tравилами,
повиннi мiстити icToTHi умови, перелбаченi
насryпнt
умови:
2,2.|. .Щоговiр повинен мiстити
1) назву документа;
(Товариства);
2) назву, адресу та реквlзити суб'екга господарювання
та ii
отримус
яка
фiнансовi послуг1-1,
i l,b о-"-Ь"iЬi,"""оijо"об",

;j ;;#;йfi',

адресу;

4)

особи, фiзичноI особинайменування, мiсцезнаходження та реквiзити юридичноi

пiдпDиемця;
найменування фiнансовоТоперачiТ;

5i

Oi

розмiр фiнансового активу, зазначений
внесення та умоsивзасморозрахункiв;

у

грошовому

?) строк дii,Щоговору;
8) порядок змiни i припинення дii,Щоговору;
;i й;;; та обов'язки cTopiH, вiдповiла,rьнiсть

cTopiH

виразi, строки його

за

невиконання або

неналежне виконання умов.Щоговору;
(астинi лругiй cTaTTi 12 Закону
l0) пiдтвердженrrя,' що iнформЙiя, зазначена в
послуг)
украiни <про фiнансовi послуги та державне реryлювання ринкiв фiнансових
надана клiскry;

ll)

,.r.|1'

iншiумови

за згодою cTopiHl

T,:xi,}o uгрчqi* погашення кредиry та процентiв> (у виглядi додатку до

i,Ёжт

,Щоговору).

Клiентом Товариству
2,3, УкладаннЯ .ЩоговорУ злiйснюеться при прел'явленнi
копii):
наступних документiв (оригiнали, належним чином засвiдченi
2.З.l. Фiзичнi особи подають:
_л....: _л _л_
- заява про наданнЯ суми кредитниХ кош,tlв, вказуюЧи повнi, точнi та достовiрнl
данi;

- паспорт

-

або документ! що його замiнюе

облiковот картки платника податкlв
довiдку npo пр"ъuоaпп" ресстрачiйного номеру
вiд прийняття
(лля фiзичних Ьсiб, якi через своi релiгiйнi переконання вiдмовляються
про це
повiдомили
та
податкiв
картки платtiика
ресстрачiйпого номера оdлiковоI
паспортi);
вiдмiтку
i мають вiдповiдну
у
вiдповiдниЙ ор.а" деfrпаuпоi подчrооuЬТ
Клiснта;
"пу"rби
платоспроможностi
визначення
необхiднi
дл.я
ОЙ"
- документи, лtl "о*Й"
тоцо реквiзити банку,
- iнформачiя npo'nu,ini",i'u /або вiдсутнiсть кредитiв, займiвпро
шлюб, та письмова
pu*y"*u, свiдоцтво
в якому вiдкрито рахунок, номер банкiвськь'о
згода (погодження) в разi необхiдностi;
- iншi документи, за вимогою Товариства
2.3,2, Фiзичнi особи-пiдпDисм цi подають:
та
- заява про налання суми кредитних коштlв, вказуючи повнi, точнi достовlрнl
данi;

-

виписка

з

осiб
€диного державного ресстру юридичних осiб, фiзичних

з

осiб
Сдиного державного ресстру юридичних осiб, фiзичних

-

пiдприемцiв та громадських формувань;
пiлприсмця на облiк в органах
документ, *. i'Й,""рi*уu Ъзяття фiзичноТ особlл.Щержавноi податковоi Служби;
паспор, або документ, що його замiнюе
облiковоi картки платни ка_податкlв
довiдку npo пр"ъrоaп"' реестраuiйного номеру
вiд прийняття
релiгiйнi переконання вiдмовляються
(для фiзичних o.iO,
про че
""p",'"Boi
"ni
повiдомили
та
податкiв
картки платника
реестрачiйного нопtера оdлiковоТ
паспортi);
вiдмiтку
вiлповiдну
у
вiдповiдний opru" о.jiuйт полчrпоuот .пу*б и i мають
платоспроможностi Клiента;
визначення
необхiд;i
для
Оу,"
документи, що""о"ý"
p"nui.rr" бuпку, Ъ япому uiд*р",о рахунок, номер банкiвського рахунка,
займiв тощо;
iнформачiя про наявнiсть та /або вiдсутнiсть кредитiв,
iншi документи, за вимогою Товариства,
2.З,З- Юридичнi особи подають:
..: _л..,.i _о
та п/
- заява про налання суми кредитних коштlв, вказуючи повнi, точнi дос,tовlрнl

-

' -

-

-

данi;

-

виписка

-

пiдприемчiв та громадських формувань;
статут(засновницький локумент);
податку за формою 4-оПП (у разi наявностi);
довiдка про взяттЯ на облiк платника
свiдоцтво платника П,ЩВ (при наявностi);
лiцензii (iя), якщо дiяльнiсть Клiснта пiдлягас лiцензуванню;

-

струкryра влас lloc lil
присвосння ресстрацlиного
таlабо документ. що його замiнюс, довiдку про

- пйоjт

]

номерУоблiкоВо.iкарткиплатНиКаподаткiв(дляфiзичнихосiб,якiчерезсвоiрелiгiйнi
номера облiковоi картки
;;;;";";" вiдмоuл"ют"сЯ вiд прийнятгЯ ресстрачiйного
це ,iдпоuiдп"Й_ор,u* д,р*чu*"Т ""оi]1":л":,:].т9:
tu',атника податкlв * ,.Jо""Й"
"рЬ
власникlв юридичноl
i-uutori uiдпо"iдну вiдмiтку у паспортi) кiнцевих бенефiчiарних

*

особи;
(их).особу Gб) (у разi пiдписаяня_ут_одл
довiренiсть на вiдповiда,льну
л(y:::.о')про
(iB) таlабо документ, що його замiню€, довlдку
iнш. уповноваженою о_собою), паспорт
'оОпi**оТ картки платника податкiв (-1_ч:],"""*
присвоення р"."rрчч,rJJй-'rо""ру
,iд пр"й"":,il jлYРа_чiйного
осiб, якi через своТ релiгiйнi n"pi*o"u"" вiдмовляtртьсЯ
орган

-

про це вiдповlдний
номера облiковоi картки платника податкiв та повiдомили
вiдповiдну вiдмiтку у паспортi) уповноваженоi
державноi податковоI ;;;;а; i

;;.",

особи;

юридl,tчноi
юридичноi особи передбачено згода ycix учасникiв
'
у разi коли статугом
надати протокол загальних зборiв
особи на отримання -рЪо,l'у t"""-и, заИма),
_,_:..

-

_,..лл...,_;_

6лul

уtасникiв;
- бманс, звiт про фiнансовi результати за ocTaHHi 2 роки (при наявностi);
засобiв на
- розшифровку дебiторсько'i та кредиторськоi заборгованостi основних
останню звiтну лаry;
...л _:___66п

зборiв тошtо), що пiдтвердя<ують
документи (наказ, протокол загмьних
(якщо мас право розпорядження
повноваження д"р"о,ор" та головного бухгалтера

-

правочини);
рахунком, мас право укладати
про присВоенНЯ P""TPа_Ц:T:,T:
паспорту чбо до*уЙпr, що його замiнюс, довiдку
(для фiзичних осiб, якi через cBoi релtгlйнl
номеру облiковоТ *up,*'" -uin"*a податкiв
картки

-

номера облiковоi
n.p.i]"u"r" uiдмо"лЬ"с' ,io "|"тillлI:страчiйного
орган державноi податковоТ служби
податкlв та повiдомили про це вlдповlдний
платника

i-"ulor"

(якщо
,iл"Й*ч у паспортi) директора та головного бргалтера

мае

правоч.ини)l ........., лл^л
"iдпо"iд"у
право розпорядк""п" рu*уЙоt',l, мас право уклада-ти
кiелитiв, порук та iнших зобов'язань
iнформачiя про'наявнiсть та /або вiлсутнiсть

--'-

Клiснта;
вiдкрито рахунок , номер банкiвського рахунка;
ре*вiз"ти банку , в якому
iншi документи за вимогою Товариства,
кредиту
позику, в тому числi на умовах фiнансового
коштiв
Надання
2,4.
здiйснюегься Товариством у безготiвковiй формi,
та порядок
до*упlЁЙ" ТОВ ((СФ) передбачено <Умови
2.5, Окремим
Фiнанс>,

-

у

i

"*y,p,,"i"
Tiuup"iuo",_oOn,"*eHo вiдповiдмьнiстю
*р"л*i"
лише пiсля здiйснення iдентифiкацi'i"
2.6. Товариство надас фiнансовi послуги
особи та iдентифiкацiТ уповновФкеного
верифiкацii та вивчення о"оО" iGi,*,u фiзичноТ
та
кСрiр>я

надання споживч"*

структури власностi та фiнансовоi звiтностi
представника Клiснта юридичноj особи, вивчення
вiдносини у сферi запобiгання
вжиття заходlВ вlдповlдно до законодавства, яке реryлюе
та
злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму
лега.гIiзацii (вiдмиванню) доходiв, одержаних
зброi масового зницення,
фiнансуванню розповсюдкенню
днiв з моменту "]!11?:1:л::"*,"
2.7. Товариство npo",o" l0 (десяти) робочих
коштlв у позику, в
Праuил прЙй"ас рiшення про надання

п"о*i*ч i""i*) документiв ,I.iд"о ц"*
Про Вlдм.ову,
,ому чиълi i на умовах фiнансового кредиту Чи
Клiснry у наданi коштiв у позикУ,
Товариство

тому числl l на,умовах
можпивостей на день звернення, а
у Товариства для.цього
фiнансового кредиту
полiтикою Товариства (як то незадовiльний
також з iнших np"*"", ооу'оЙених внутрiшньою
вlдомостеи,
неповних, недостовiрних або неточних
фiнансовий стан Клiента, надання ним
вiдсупriсть дiсздатностi тощо),
за користування нею коштами, наданими у
2.8. Погашення, а також внесеншt плати
в
кредиry проводиться грошовими коштами
norn*y. u .оrу числi i на умовах фiнансового
передбаченим чинним законодавством Украiни,
безютiвковiй формах або iншим чином,
наданих коштlв
у юму числi у разi використання
2.9. У разi порушення умов,щоговору,
'п,р"лОu"""о;,
сплати
вимагати
Товариство мае право
не за призначе"""" i"*що'- iu*,
встановJIених договором штрафних санкuiй,
за здiйсненням операчiй з погашення позики
2.10, Оформлення, облiк i контроль
Украiни,
ведеться згiдно з чинним законодавством

"ц"о"","
"о*"
через вtлсутнiсть

в

за ,Щоговором може
Факт повного виконання позичальником фiнансових зобов'язань
оформлятисЯ вiдповiдним актом (за вимогою Клiснта),
2-

l

l

-

3,

ПОРЯДОК НАРАХУВЛННЯ ПРОЦЕНТIВ ЗА КОРИСТУВАННЯ

коштАми.

крелиry
3.1. Сума коштiв, наданих у позику, в 1ому числi i на умовах фiнансового
за
домовленiстю
змiнюватись
i
може
визначаеться з урахуванням й,о"про"о*"Ьстi Клiента
змiн до.ЩоговОРу,
.
cTopiH шляхом внесення вiдповiдних
'грошовими
л_ _
I1,
Клiентом
а
нараховуються,
ТовариствФм
*о"u"й
корисryвання
З.2, За
грошо:1l!lt_.:оштами
(Позичшlьником) сплачуються проценти за час факгичного . корисryвання
числl l на умовах
в
тому
позику,
коштiв
надання
про
у
вiдповiдно до умов, визначених Дiоrо"оро" 'npou""THoT
ставки, визначеноi у цЬОМу .Щоговорi,
po.ripy
фiнансовогО кредиry, uп*оо""Л.
за методом факт/факг (мегол
Процекги за корисryвання коштами нараховуються щомiсячно,
При розрахунку
pЁrpu*y"*y прочЪнтiв, за яким кiлькiсть днiв у мiсяui та роцi берчгься факплчна),
повернення
день надання коштiв iHe враховуеться день факгичного
hрбчaЬi"

io.ri". Проu"*rи
6";;"* "ра*о"у.."""
про надання коштlв

щоденного заJIишку заборгованостi за
нара,\овуютьс"
:IyI_
"u
кредиту,
у позику, в тому числi i на умовах фiнансового
,Щоговорм
поверненнl
При
коштiв,
дос,Фоковому
з.3. Клiсm мае право на дострокове повернення
зобов'язаний
Клiснт
кредиry,
коштiв, наданих у позикУ, a .ory'"""ni i на умовах фiнансового
коштами, не включаючи дату
також сплатити проценти за факiичний строк корисryвання цими
пов€рнення таких коштiв.

ПОРЯДОК ЗБЕРIГЛННЯ ДОГОВОРIВ IIРО НЛДАННЯ КОШТIВ У
Л
ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛI I НА УМОВАХ ФШЛНСОВОГО КРЕДИТУ,
НАДАННЯМ
З
ТАКОЖ ШШИХ ДОКУМЕНТIВ,ПОВ,ЯЗАНИХ
ФIНАНСОВИХ ПОСJIУГ
iнших докум.ентiв, якi
4.1. З метою забезпечення ab"pit-u*"" Щоговорiв, а також
з наданням Товариством *o,ii" у позику, в тому числi i на умовах фiнансового

4,

пов'язаннi
облiкову та ресструючу систему ,Щоговорiв,
кDедитч. Товариство
'6;i_" впровадяryс здiйснюьться
"""^''''
товариством
шляхом

облiку
___xcypHarry
.ведення
на
l
числl
в
тому
умовах
позику,
про надання коштiв у
укладених та виконаних договорiв
про надання коштiв
оdлiку
nupтoK
ru*o*
укладених та виконаних договорiв
фiнансового кред"ry, u
повиннi мiстити
фiпансово,о кредитУ) вiдомостi .яких
у позиlry, в тому числI l на умовах
бухгалтерського облiку вiдповiдних фiнансово-господарських
i"qop""uio, необхiдпУ д,",

;;.

операчiй.
-"-'.--

ii.ir"йr;

".д.п"'

в хронологlчному
ц.z,l. Журнал облiку укJIадених та виконаних ,Щоговорiв ведеться

порядку та мас мiстити таку iнформачiю:
а) номер запису за порядком;
б) лаry i номер укладеного ,Щоговору;

особи юридичноi особи або прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичноi

"! "чй"""у"чr"'
споживача фiнансових послуг:
'iдепт"фiкацiИп"й

под юридичноТ особ.и в Сдиному державному l":,:.ll]л:lу!.::з
або рессцачiйний номер оолlковоl
осiб, фiзичних осiь-пiдприсмuiв та громадських формувань
(для фiзичних осiб, якi через
nooui*iJ фiзичноi особи або серiя та номер паспорта
картки
cBbi релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття ресстрачiйного ":I,.р"л""::]:.,"::Т.
l
податково' служои мають
платника податк!в та повtдоl\lили про ue вiлповiлний орган державнот
вiдповiлну
" вiдмiтку у паспортi) - Клiснта;
про яадання коштIв у
i; ay"u *Ьйriu грошовому виразi згiдно з умовами ,Щоговору
(перерахування)
зарахування
"
та даry
позику, В тому числi iHa умовах фi"чп"оuо,о кредиту
.Ьiнансового
активч на поточний рахунок Товариства за [оговоромi
- "'-'*";;;;;'r^'*i*"""
припинення до:о:,орr]:..__.
дiт до.оrору iлury ьпулювання або
""
журнали облiку укладених та
може
доповнити
ТЪвариство
;,';,'У разi необхiлностi
виконаних
.Щоговорiв додатковою iнформачiсю,
u
"""""'"';,fi,
та виконаних_,Щоговорiв вед)тьс1 T_o_u:.p.n:,"o,
ЖуБ"чi ЪОпiпу укладених
и журналу
'зобов'язане забезпечити зберiгання елеlсгронноi. форм
.n.*.po""iii- qopi'i. Touup"..io
вiдновлення втраченоТ iнформаuiТ 1 разi
таким чином. щоо.uо.rп."п,,чi;й;.Ё;;;;;дру*у uOo
,"n"*na"n" будь-яких обставин непереборноТ сили,

.J

;;;;;;;;;;;;

виконаних ,Щоговорiв мають мiстити:
4.2.4. Картки облiку уклаленкх та
а) номер картки;

1] lу':ilжlу;шн:"i;'*;;тоu?о,
*i"Пuir)
код юридичноi

поi.""л", iм,я, по батьковi фiзичноi особи

_

державному peccTPi ЮРИЛИЧНИХ
iдентифiкацiйний
ноvер_ оOлlковоl
"""91_:_._е:1.""му
формувань або ресстрачiйний
осiб, фiзичних осiб- пiлприсмu;;;;-fi;**-* та номер паспорта (для фiзичних осiб, як| через
або серiя
каргки плагника податкlв q,a"i"ъiо.оъ"
своiрелiгiйнiпереКонання"*"оuп,о*.,вiдприйняттяр"...р4чiй"о'ономераоблiковоТкартки
слу,(би | мають
uiопо"Й""й орган лержавноi податковоi
u,
no",oo""n",inpo
rч
податкiв
rrлатника
- Клiснта:
вiдповiдну вiдмiтку у паспортi)
який е_предметом Долговору;
u*,""y,
вид
д)
фiнансочо,о
а саме:
вiдомостi про отриманi(виданi) кошти,
дату отримання (вилачi);
суму згiдно з ,Щоговором;
суму винагороди;
_
'фiнанЬових
i"r"* HapaxvBaHb згiдно з умовами Логовору;
активiв, одержаних на даry
po,"ip
"у"у
,у"у
загальну

;i

;;;;;;'i-^Ob

картки;
_ - _
- л - i . r/ плTи*ч
позику,8я ToMv числi iHa умовах фiнансового
" коштiв у
4.З. ,Щоговори про надання
п'яти poKiB пiсля
oo..ouopiB' ТовариJтва протягом
c'opl',
кредиту зберiгаоr"", o*p"JJ'iio i", "*
вiдмови вiд.Щоговору за згодою
До*ору.uОо
взасмних
Bcix
".u;;;;;;Jr;J;.
виконання
jаЪi HM"HocTi додаткiв до .Щоговорiв, вони е

запоВнення

_

- - ,

. -

. .,

-o"i'".i""йi"

У
KpiM випадкiв, п"р"лОч"."п*
,
зберiгаю],::].
та
"""", у металевiй шафi, досryп ло
невiд'смною частиною таких .Ц,оговорiв
l:1o"
зберiгаються
4.4, Yci уклаленi ДJо'вори'та iншi !окументи
зберiгаються на
за допомогою персонального комп,ютера
собам та
загальних пiдставах,
тимчасове корисryвання cTopoHHlM,о
4.6. Видача .Ц,оговорiв (itHix копiй) у
На видану справу заводиться, карткачстановам. здiйснюсгься , #""ir'Д"о"*"о'" i"_,_T::::: журналi, де зазначаеться пцроздlл
вiлповiлному
замiнннк справи таlабо робиться запис у
а також кому
Договоiу, дата його укладення,
Товариства, яким було ,-^;;;; Д;;iр, "о""р

"-i"".*e"ilЁJзiil],]ii"o*,

дата ii отримання та повернення,
У
"npu"u,
;;;рави постiйного зберiгання заборонясгься, залишенНям
"пдч"ч 4.7. Вилучення
_винятковиху
обов'язковим
з
, oo,*ny ,Щиректора,
виJIучення
випадках,

о"й;;

Д*"""';';;;у;-"Ji"
у справи

*О*'*".1Е:ý:IТ;l*ffi":J;"rються

cnpu""
пiсля закiнчення .Фiнансовою IllJ,
в
пiдшивання
пiдrягають такому оформленню:
напису,
постiйного i тривалого ,цb'niJ зОерi,ч"ня
пiдсумкового
*у,Ёрччi" аркушiв_ у..с.правi, ск,tадання
обкладинку з твердого -"pi;;;,
обкладинки справи,
оформлення
спис.ку документiв,
Ь*rуфiшпього
необхiдностl)
(у
не
складан}Ul
разi
справи, не пiдшиваються, аркушl

сформованi у
4.9. Договори ти";;;;;;ЪЙi;"ння,
не здi йснюсгься,
jмлення
обклалинки
офо
нумеруються, }точнення "";;";;i"
проводиться пiсля пiдготовки
складання
знищення.t
4,10. Визначення документiв для
видtulення документlв
з6;;irun"" .u ч"и rп" перiод, акти про
описiв спраВ постiйного.i
керiвником одночасно з описами
зберiiанню,
ро"п,дuю.г"i,
n,on'",uto,b
n"
*о
для знищення,

й#;;;

оправ.

ФIнАнсових посJrуг до
порядок доступу спожи_вАчIвпов,язлноi
з нАдА ння м
докумЕн;; fr ;iЙаi шЪогмtцi,
нл умовАх ФIнлнсового
коштIв у;;з'Й6,,БiЬму Йслl i

5.

крЕдит},

5,l

,

5,2.
iнфОРМаuiЮ:

oo,|ffi
';;;d"

Клiснту забезпечусться npuuo

Уповноваже"t'';;;;i

ЙопмацiТ щодо лiяльностi Товариства,
Клiснта надати наступну
,ЬбЬu'"чпi

"u "n"o,y

СТаН,
товариства та його екОНОМiЧНИЙ
дiяльностi
показники
про
вiдомостi
фiнансовi

якi пiдлягають обов'язковому опрплюдненню;
його вiдокремлених пiдроздiлiв;
пер"лi* *"pi,nini"'To,up"","u,а

-

6

Товариствомi

шо надаються
- перелiк
'Йi"*посJryг,
плати (проuентr l) цодо
чiну/тарифи, розмiр

-

,

фiнансових

послуг змежно

Фi*ч*фо1* п*цй

товариства" якi знаходяться_},"ffi"Ё.#'llъ"';fr|o#Тl:
капlт
*u"*" ,*"* у стат)тному
ru
ooru*,
послуг (у випадках
""р,-"К ""iO,
споживачiв фiнансових
прав
__л
захисту
- iнформацiю про механiзми
на
та iнформаuiю, право
пер"лба".""* за*d"9л,".с,l1У.} з питань налання фiнансових послуг
iншу iнформачtt

u,л

""лч

вiдсоткiв;
отриммвя
'

ooir*гbi."*o

5.З. Товариство
повiдомй клiеrrга у

'*iffi|":H'Ji"."Bopy
перс
"

послуг,

про надання фiнансових

fi#;

"Ty##$#":H:ffl'#""j,

i",-n-i-,n,*o"

.ЗОбОВ'ЯЗаНе
клiснry
надання

-'"--lliЁ**ht*яtЦ****,*,*i**r:TF;*TiiЦiJffi
батьковi), мiсuезнi
ПocJlylи, олуyчф!
яка надае фiнансовt

бit'ч,"о"^ no"nY'l о"об",,*u
б) наймену_ванt,пi#".-,
"чдч.

__

"":r::,:т:l Ж:Ёl}Н:iiiН];",

держаВного
Ъ...rрацiю особи..:
qi"u",o"o,"yiluБ" до вiдповiдного
|:аl-;:л*1*,l.,.п
l':
,,,ооо
шОЛu
г) iнформачtю
оесстру банкi в;
"*лоч"н",
на
л г и, п рава
"_ ilч,,, Бl u",o i пос у
"

в) вiдомостi-пр

-тзi

*:х}т,##тх,Jff#ii"".l""ъ"":т;;

фiнансоВОi ПОСЛУГИl
""оj-"rЪi""riоноi
л) контакгну iнформачiю

-

"

ЦОДО

дiйснюс державне реryлюваННЯ
и,
фiнансовt послуl
вит?ат, якi
платежiв та iнших
:_o:i:,'"noi"ii"o"i особи, ,ка надас
- заГаЛЬНУ
може бути виЗНаЧеНИЙ
;"
'О:|::-];;;'Й;;
2) фiнансову послуry
'У"У
або якщо конкре
клiснт, включно , под",*u"",

"p:"зj::l,,

сrшаткги

й^"- '"rТi:'.ЪНJliГ-lff#

вiдмову
npu,u на ВiЛМОВУ лВtlЦ;;'";;р;.;;* npuuo
"u
КЛiСНТОМ':I;];Ж;;;"у
оо.о"орч,
б) строк. протягом якогО
"io
використання
iншi
умови
л1l,о,о"у""",),
а TaKolK
договору,
ко во го
^" j
и .#н#
- npu,u досто
i^'а) наявнiсть у

,

о,нансовшх.посJlлуг_," .o.ouooy про надання фiнансових послуг:_
вiд

г)

"

bi.*,n

Ё:lfiH,r;T ffi ;i'#;'

*i
"" "
"
HaяBHtcTb

також наслiдки 'i_-ii:l"'
виконанr, оо.оЙру, а
,) порrоо*""?JJпЙ,"i","оопо"""-'*49'iilН;тнот
д) неможливiсть збiльшення лфlт:::::

|!"]J,j"i
;i:ШТЖfl#:"ШЖ'i

'

споrкивача
пr"""о"оi
"одп
i,"
oi
".u'*'nT.
""**
можливtс
а)

фiнан"о"ОТ

до'.о. р.
i

ставки за договором
*uo. . no*",u" i в

цо
чи компенсацiйнrтх схем,
фонлiв
гарантiйних
'--ь
б) HMBHIсT

послуг;

законодавства'
---э кредитування,
,""ilлl:j

вйпьвiдно до
5) у разi укладання договору_на

без

Х
фi наНСОВИ

застосовуються

клiснry надаеться Також

iнформаuя,т:"1жн**Ё:,Тцlцlщry;g",;11i;нlili"н:т"ll^lтl;
Т j,ir;-;Й*'в iаконах_украТни,
"p","i**T на власному
;;Ъ;;;;;- послугта,"t":Ехlн{:Т.frfilТ"ffi"Ь"Jui,
cTopiHKy), на якому розмiшчвати

та

ЗабеЗПеЧУВаТИ

веб-СаЙТi

5,5, Товариствс
три роки,
не менше нiж за ocTaHHi

1веб-сторlнчi),

i"#ffiiдgffiffiЁЁЁЁщ:il,ffiffi

#;

6lТовариство:тl"#н^,:;fi..Ii-чfi н:::J"#чlж.т;i,d:;::#J,;нJ:,:
законодавства Та ВН}ТРlШНlХ Р'"-:"]:::;
ьi*анСоuого кредиry.
i на ]л"л"",*
умоваХ_ф],Н;:1;
',y*yn"i""
томУ числi
l оваtr
позику,;
коштiв
здiйснюються Товариством
У
саме наданнЯ
процедур, що Ж,;,*"оо""
u"
";;
6,2. Внутрrшнrи

-#J;;',.

i

документiв при наланнi
забезпечують: ,_конодавства
та вrтлрitлнiх регламентуючих
за
- дотримання
в тому. чfл"l;::ffiilфt'fifi;:::
позику,
KoulTiB у
Х'#Жя виконавчому органу Товаристваl

-

достовiрнlсть,I

_

та ji клiснт|вl
збереження активiв Товариства
виконання планiв

Товариства,

одавства та

внррiшнiх регламенryючих

^9-,*ц,iJ.frrф*il:чж*"Ц3;'J1ТiЁж;;***m'ъ;".*?Jý#;$
пiдрозлiлом або окремою

i;"'Чl,

внесення
з
протягом одного мiсяця дати
;х:"ЪJfi;ХН:.llТ1il"ф'Ж;Н;
товариства, або визначити
д9
деежi:н::о"
установи
ЖНr*"Чlil;?,Хfiо'"ffi"?Ь-Й;;
iтрукryрний пiдРОЧ, У
аулrтг (контроль) ТовариСТВа.
Зборам
що
осооу,
окрему посадову
";Н""#;"йi'шнiй
(контрол,i""iiЙо*""уЪться Загальним
аудиry
6.5, Служоа
""y,pi,*,o,o
звiтчс пеDед ними,
не заJrежить вiд iнших
ччаснпкiв Товарцgl9д 1д
(контолю_) органiзацiйно
;;;","
6.6. cnl,,*ou
;*"',:]:?:'il:ХТ}""") товариства базусться на
"nЙ'i,i-;T
пiдроздiлiв товар*.* t""'пir-Й;;;Й;'
"'^""-"?.r. дiйьнiсть служби вrтуцiшнього аУДИТ)
статус,
принципах чеснО*i,

i

ii

"б'.*;';;;;i,-*Jпfoiл"*чiИ*О",i,.Ч::'О"""r;;"{"'Т-ТiiЁ.,,
про службу__внугрiшнього

J--.},"Тi'*';,-jТJ"iХ";"#'"Т:ЩЖo,ji,i;;опо"i*',й
товариством ,. .;1"';;й;;;;;
^чоrтгч

i"b"p""*".

{кон.ролю), яке розроблясться

'цроздiлу або окрема посадова особа, шо

1шдн'"}#ilТНн",Тi#f;*":#"},#п::Нl*""#уиТовариства

-"--f

"-i."'r,-ii"

'd"б"

pi,i,"*",* зiгальних зборiв

"УТ:Ё:fi;;Тf.xl,lЁi"iЙ;;;оiо uуд",у_(**топо;i, ,uoou,
Т*РIТ::.'л':,1

6,10.1. надання ЩирекгорУ
щодо:
суЙень, висновкiв i оцiнок
незалФкнлтх, об'"к,"","х
i'u?o"-r"r"b.rt систем управЛiНН}Ililr^liliil"

_
_

l

oo.rur"o"r,

,
Товариства;

-

дiяльностi

ToBap":l:T:::T##;;;jT"*oru" *"r;li
в'нуrрiшнiх

"iдпо"iдно"ri
uЙповiдностiздiйснюваноjТовариством

.

учасникiв товариства

папёгwRrння повноважень
пов]

-,,лл:ефективностi проuесiв .делеryвання

документiв

мiж струкryрними пiдроздiлами

To"upn.,"u,u io,""11]I.T:""';,fiI,,Trxx;x"""_,,овариствi pecypciB: . _ :.
iнформаuiЙнЯХ
ефективностl 11y:j,:111.Y"#iJ,;,;i:Ё;i;-"ii
""*ор".,оння
використання та мiнlмlзац

-

сИСТеМ

,

ефективностi

**'oJo1l*"o."i
'

Та
на зменшеннЯ РИЗИКiВ
i ефекгивностi .*1,л":,ll|j,"""аних

УСУНеННЯ

недолiкiв,вияыrенихо.р*u"'""'"органами.,о,"i'"l""Ы'оiч""чоосл)'ясбоювtгУгрiшнього

.уiЬtЙilr":}*"",

.Циректору

J*.l:_":"::.

Товариства в
Загальним Зборам учасникiв

Товариством,,
Товариства
(контролю) поточноi дiяльностi
полiпшеннi якостi iистемИ управлiннЯ
збораv
в,гутрiшно*"
загальним
1r:y"[";;i",o,*,_"
6,1l,За результа,Йи
or_ звiтуе
н
не
рlдше
(коtпролю)
аудиту

служба внуцiшнього
керiвником струlсурного
учасникiв ToBap"ar"u. о' внугрiшнього аудиry (коrгролю) пiлписусться
аулит (контроль)
6,12, Звiт слух(
*Jl;J"ъ;;;;,,

пiлрозлiлу uoo

iil"o"*ll,,

u

o*p"""*'^"i;H;;;

"*йрi,i,iи

ъсооою.

виявленi_

"т*т;","
законодавства, прt
вимог
фiнансовою установою
ii
uia*o* пропоз"цii цодо усунення
io'pyr.","'

звiтi викладаються

'

#,тrх""";Jч:liхы:l,н:н
t

'.."3Ь+ху,i,ffiil',ili#ff+#'ЁлН"Ё*Ё'?fзЁJ'.^"l.-

жн*жrffi нняiнqg,gлтil",:J,Ч

"
нiulежить безпосередня
То"uр"Ёlil;lф:*:лТ:в'язкi"
"к"х
о,об"
Посадовi
7.1.
поботазКлiснгами.У**u*"".*,."*онання.Ц,оговорiВпронаданнякоштiвУпозикУ.втомучислl
цих правил та
Бi;;;.";:::..-r:ц#ff;""jТ;JJ,,.,_"
на пiдставi no.,uoo""* iнсцукчiй.
I
cBol
- виконувати
внутрiшнiх p"rnu*."ry.,o""* :Hж:;ll]|iJlu'*],"oou"..,roM у краiниl
для контролю
- керуватись у cBol
iо,uр", *u ,,onyno"n-'", необхiднi
,о""";'"-Ъ;;;по"
- надавати
своТк посадових обов'язкiвl
органам контролю
вiдповiдностi здiйснення ними
ними посадових обов'язкiв
,"qор"йБ-про
- надавати
'"*o"un""
прав та iHTepeciB MieHTiB
Товариства;
позикодавЦЯ, не порушувати
не завдавати шкоди iHTepecaM

fi;;;;;;

Товариства;

нести

-

вiдповiдальнiсть.
-.lv законом
lvr.'rrlvPJ
''-'
ЗаКUПUМ майнову
безпосередня
безпо
__.'л"лл,_._iD
оI.их належить
належить
об_ов'язкiв яких

всТаНОВЛеНУ

Т#;;;#",;фЙr".1

ними
7,2. Посадовi ,""U"
вiлповiдальнiсть за вчинюванl
,Щоговорiв несуть
y**u"r"]]-u-ul*o"u*""
побота з Клiента"",

п"р,оОiЙ;;;;;"";" -*1"aзл,:_::iJ#i,J,h"rо
nop**y,u
дii.
" "*uь Товариства, до посадових *:,1:::]
^" " ""' ;r: Прачiвник
'

*''"'Чт:,iЧrr:;жн"rж.ffЖ:'";J"Т:""#:i Ж#Jl;

безпосередня робота

обов, язкi в,_ передбачених

законодавством УкраТни,
,*"uч,""х.чинним трудовим
межах зlвначених
c_Boci дiяльностi, - у

посадовою iнструкчiею - у ""*]*,
1,З.2, За прч"опору,ii,

чинним

,дiИ"","i у, прочесi
ц""iп,""" законодавством Украiни,
адмiнiстрч,""",", .*oii,i;;,;;,u
зазначених чинним тудовим
збитки - у
7.з.3, За Haнeceнt матерiальнi
""*u",

та

Украiни,
цивiльним законодавством

8. опис,**l,""{{цffi

Ё#**,i#lТ":"",:Т;.-,,",
tнших

до Статуту,
послуг
8.1. У Товариствi вiдповiдно
u pu**u* налання фiнансових
виконуватися
маю,ь
i'Ki
,ч"й"",
пiдроздiли вiдповiдно о"

ТоЬ (сФ)'

-

,Що

та
Rиконавчий орган ТОВ <СФ> створюсгься

,г'rD -''ьý

#""и ;р;; " Й у }|,l il"e
ж,."}1"#Т3":Ё;:ЬЖ
О:_'jiЗ:ry*::;.':;;;;;;;";"
*u"yuu"n" поточноi дiяльностt
вr-rзнач

8 2 ви конавч ш
здiйснюе функцiт у вiдповiдностt

вiдносять
завдань виконавчого органу

,"*о**;i,f#пхн"ТН:;,:Т,:;Ъ}:;:Н"Цтямкiв

розвитку товарлства,встановлення

чi"о""i,Бi"ч,J."""i:":,:Yj:;хт;i#нж:жшТж,;;:*Ж""":^-^'f;:?Ё;;
iншим ПОСаДОВИМ

до чинного законодавстВа ';r#;_;;;;;;ru*biuiи"o_i".,iooup"o*"* функчiй
Та
дЙовiрнот дисциплiни
ib""ouu*."o, доручае виконання ""Y""*}:::'T:"Ж;;;i:-;;;;;"",
додержання законностl
, наданi Стат}том Товариства,

Ж;i;;;й;lЬч.,чб",п,*у,
iЕ;Ё ",;;;;';"Й"у, i",i"'"""Бuй,"",
;ёБ". забез ече ня,ве:т:;.?rJ#;; :::н: #Ц1 iХ"#ffiТ
8 з Бухгалте рiя ;d;
; ::цЁiЁцfftтi j#f:{жliji:;::}J*#'':
ж*ж;fu :HH":;:;T"-J.T'"1;
звiTHocTi, що ,руч,:ъ;;;;lуоп,у
тов
;'";;;;Ы .Й"""""оТ, рефляторноТ аулит
(конт,р,о_л
i
""y,pi,n"о,о
o,"o,*
та
8.4. Служба
пiлрозлiл Товариства мас
""y,pi, ",o,o ;;,фу*,урний :?;Jн"i;#.;u-ч""u!,u*i
п

<СФ>. Вiддiл uyo",y

"пfrЙ*"";;;

н

'8.4.1 . рiчне шlанування завданl , слчжби внlтрiшнього

аудиry (контролю);

;.;.r. ;;;;,;;i;iавдань згiдноЪ:il:i,ffiJй,;1,"#"l,икiв
Touap"cT"a. а у разi:
ЗагалЬНИМ JUuPilM JаФvlЦtБ'- -r*"i"i
звlтlв
звiтiв
надання
.r_л_6пl,лтаА
свосчасне
a"o""u"n"
у
. __
8.4.3.
о покр,
п.rкоащейнi системи управлiнНЯ
в
"адання
""ara"n
органам управлiння Томриства
8.4.4. сприяння

9

Товариством;

прийнятих
_i.ллопiпями товаDиства
Товариства прl
пiдроздiлами
монiторинг впровадкення стуктурними
чмов ДЛЯ
реКОМеНДаЦiЙ;
ле.,^,.i_ для
_.. тлаяпи.ттrа
спDиятливих ylv
Товариства, СПР}rЯТЛИВИХ
8.4.6. виявленнЯ сФер потенцiЙНих збиткiВ
8.4.5.

присвосння коштiв
цIахрайст;а, зловживань .iнезаконного
8.4.7. взаемодiя iз зовнiшнiми аудиторами;
8.4.8.

рекомендацiй

l

овариства;

монiторинry
аншiз висновкiв зовнiЙнiх аудиторiв та здiйснення

зовнiшнiхаудиторiв;
, ,йп"" пiдрозлiлами

8.4.9. взаемодlя

-оо
Товариства

vу

виконанНя

кон
cfteni органiзацii
ооганiзацii контролю
сферi

l

монiторинry системиуправлiння ' Товариством;
органiв управлlння
y"u.""' у *йЬо"их рЬзслiлуваннях та iнформування

8.4.t0.

Товариства про результатитаких
8.4.1 l

.

роaрой--

въп,miшнього аудиry (кошролю),

8,5. юрпдичншr

розслtдувань;
пiдвищення якостl
оlliнки ii пiдвицення
--л-л,^" оцiнки
Ъч чп'ро,чл*""п, програм

,Й# тов

(сФ>. завданяям. юридичного вiддiлу _'_.1:'{il:Рu"О'"*
чинного законодавства при

дотриманням норм
аспектiв з надання фiнансоu"йъъпуl. , контроль.за
ТоВ кСФ>i правовими засобами,
iHTepeiiB
та
злiйсн";;;;;;;";у праЬ
укладаннi логоворiв.

9.

У ПОЗИКУ, В
ПОРЯДОК МОНIТОРИНГУ ЦДДЛНИХ КОШТIВкрЕдиту

тому ййъ;ii-i'умовАх ФIнлнсовоIо
здiйснюють

__,.._
монiторинг нманих
вимог
i-"u-yMouax бiпансоuого кредиry, повиннi до,три,муватись
коштiв у позику, в ,о"у
",",i
про запобiгання Ъа протидiю легалiзацiТ (вiлмиванню)
вiдповiдних
фiнансуванню
"op*u."""o-npuiu"""-' ",i'i"
,n"*o", фiнансуванню тероризму

9.1. Уповноваже*i о.ЪЪ"

ТЙ"aтва,

якi безпосередньо

та

доходiв, одержаних 'no""rtn""
зброi масового зницення,
розповсюдкення

10. злхистпЕрсонлльнихддних,
що _буд"-я*а iнформачЬ,.яка "чiл_1:l_,:,i""" "о"
10,1. Товариство
поширена
"И,""рЙri
е конфiденuiйною та може б)пи
зв'язку з y*M""n"" i uи*ойанн"м ,Щоговору,

Клiеrга у

;;;;;;;^;;i,

пЬр"дбчч"п"*

"инним

законодавсгвом УкраТни та,Щоговором,

1l. вIдIовцлльнlсть

cToPIH, порядок вирIшЕння спIрних

IIитАнь

коШтlв

умов,Щоговору про надання
l1.1. Сторони несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до
законодавств_а Украiни,
числi i на умовах фiнансового кред}rщu ""rt"o'o
у позику, в тому
та,/або неналежне
та,/або цих Правил о невиконання

l1.2. Порушенням умов

)

,

,Щоговору

виконання (юбто виконання з порушенням умов),
шляхом переговорiв, Сторони булрь
l1.3. Bci суперечки вирiшуються Сторонами
вирiшення таких суперечок,
намагатися докJIасти максимум зусиль для
та iнTepeclB до
зверн)лися. за захистом cBoii прав
l 1.4. Постражлала Сторона мас право
законодавство Украtни,
су.ry в порядкУ,"с"а"о"пе"о"у чинним

l2. Форс_млжор

позику, в тому числi,i на умовах
вiд вiдповiдальностi за часткове,
*"u поруйпч'aоСов'язання, звiлънясгься
кредиту,
що це
фiнансового
,обставин якrrlо вона доведе,
своIх зобов'язань за чим ,Щоговором,
або повне невиконання
(обставини непереборноi
'noor",i,"n,
порушення .r_о." u"ч"пii'о?'Jffi;;,";;;;;;_;";d;;
нею
палатою Украiни, уповноваженими
сили), що засвИчуються Тор,о"о-п!о"""повою
РеГiОНаЛЬНИМИ;:$:Ъ::l'#ХТ#"""
бiльше 3-х (трьох) мiсячiв, д"l:"_1|..Y"ýлб""
(десять) календарних днlв,
, повiдомленrrям iншоТ Сторони за l0
bropo"n
.l
ро.iр"u"rИ
сили Ъ,оро"ч,, цо _потрапи_па пiд, дiю форсПри виникненнl
""""р"борноi
"6",*""n"","ouo,
зобов'язана
;"fiJ:ъ)c,::Я::h
"ч*ор""*'оО"*вин,
iнформувати iншу Сторону про наявнlсть
листа, телеграми або доgгашено
"n"n"n"""r,
бlти вiлправлено у виглялi ,ермi"ового рекомендованого

l2.1. Сюрона ,Щоговору npo nuoun* коштiв

у

*fHx*

.i"й

"ч:l:I

"'upo""n",-a

j;;н#чJ;"j:

подаJlьшою ресстрачiею у вхiдних документах,

l0

виникнення борсlмаlзп1 11_oj:T:::::,"pon",
Протягом З0 каJ,lендарних днi в з моменry
CTopoHi пiдтвердження
обста_вин, повинна_. надати iншiй
цо потрапила пiд дiю форс-мажорних
сили, що засвiдчуеться Торгово-промисловою
oбi,uJ""
о"
та
строку
настання
Пi""
факry
"'переборноi
нею
рЪгiонмьни"п ,орго,о-про"исловими своТ зобов'язання
паJIатою УкраТни, yno""o"u,n"""""
виконувати
*i1
припинення дii обставин ",""|"?"|""т
'::п:.i.,:оодо,*уо"i
про lнше,
ai Доaо"оро", якщо письмово не домовляться

l1u:y

13. IIрикпщЕвIположЕння,

пlдставl
цих Правил вреryльовуються на
l3.1. lншi питання, не перелбаченi нормами
норм чинного законодавства Украiни,
числl l на умовах
про надання коштiв у позику, в тому
Додаток Nеl Примiрний договIР
(шlя неспоживчих кредитlв)
фiнан.о"ЬiО крелиry Js
тому числi i на умовах
npo ylTj:-|o,TiB у позику, в
.Щолаток JФ2 Примiрний договlР
(споживчий кредит,
J'lb
-=фiнансовЬго крелиry
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