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1. зАглльнIположЕння
1.1. Ll.i Правила надання послуг з фiнансового лiзингу Товариства з обмеженою

вiдповiдальнiстю (СУЗIР'Я ФIНАНС) ( нада.ll i по тексry Правила) розроблено
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIlОВlДАЛЬ1{IС'ГЮ (СУЗIР'Я ФlНА}]С) (лалi також
Товариство, ТОВ (СФ), або Лiзингодавець) вiдповiдно до положеllь I{ивiльного колексу

Украiни, I'осподарського кодексу Украiни, Податкового колексу УкраТни, Закону Украiни <Про

фiнансовий лiзинг>, а також iнших нормативних aKTiB, якi регулюють налання послуг ]

фiнансового лiзингу та Стаryry Товариства.
1.2. Правила визначають умови надання послуг фiнансового лiзингу, порядок злiйсttення

внутрiшнього контролю за наданням послуг з фiнансового лiзингу клiс,нтам, порялок облiку

укладених та виконаних логоворiв фiнансового лiзингу. вiлповiдмьнiсть tlоСадОВИХ ОСiб Та

прачiвникiв, до службових (посадових) обов'язкiв яких нaцежать безпосередня робота з

клiснтами, умадення та виконання логоворiв фiнансового лiзингу тоulо.
1.3. У sипадку невiдловiдностi буль-якоi частини цих Правил чинному законодавству

Украiни, 9 тому числi у зв'язку з прийняттям нових aKTiB законодавства УкраТни або нормативfiО-

правових акгiв Нацiонального Банку Украiни, ui Правила булуть лiяти в тiй частинi. яка не буле

суперечити чинним законодавчим актам УкраТни.

2. ПОРЯIОК, ОСОБЛИВОСТI НДЛДННЯ ПОСЛ}Т З ФIНАНСОВОГО ЛIЗИНГУ
2'l' Фiнансовий лiзинг здiйснюстЬся лише на пiдставi логоворiв, оформлених у вiдповiдностi

з вимогами чинних на моментукладання нормативних aKTiB:

- I-{ивiльний колекс УкраТни:
- Господарськи й кодекс УкраТни;
- Податковий колекс УкраТниi
_ Закон УкраТни кПро фiнансовий л iзинг> (з yciMa зм iнами та доповнен ня м и), дал i - ЗакОtl;
_ Закон Украiни кПро запобiгання та протидiю легалiзаrtii (вiдмиванню) доходiв.

одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюлженl]я
зброI масового знищення)) (з yciMa змiнами та доповненtlями)i

- Закон Украiни <Ilpo фiнансовi послуги та лержавнс регулюва}lня ринкiв фiнансових
послуп (з yciMa змiнами та доповненнями)l

- Постанова Правлiння [-lацiонального Банку Украiни <Про затверлrкення Положення llpo

лiчензування та ресстрачiю надавачiв фiнансових послуl,та умови провадження ниvи лiялЫtОстi

з надання фiнансових послуг> за No l53 вiд24.12.202l року (з yciMa змiнами та доповненнями);
- Iншi норми законодавства УкраТни (в т.ч, нормативнi акти Нацiонального банку Украiни)

тощо.
2.2. Визначення
_ Лiзинговий llроект, сукупнiсть правочинiв та виникаючих на Тх лiлставi пРаВОВiЛНОСИН

мiж учасникам и фiнансового лiзинг1:
- Щоговiр фiнансового лiзингу - договiр, за яким надаються послуги з фiнансового лiзинг1,.

За текстом Правил зазначасться як договiр фiнансового лiзингу або логовiр ltiзингу;
- Лiзингодавець - Товариство як юридична особа, яка набула у встановленому ]аконом

порядку право надавати послуги з фiнансового лiзингу i на пiлставi договору фiнансового
лiзинry передас лiзингоодержувачу у вололiння tа користування об'скт фitlаttсового лiзиltгу,

- Необхiднi вiдомостi про Товариство доступtli на офiчiйному веб-сайтi Товариства
hПps://sf.kiev.ua. веб-сайтi MiHicTepcTBa юстиuiТ Украiни, якс с розпорядником С,Lиttого

державного ресстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiлприсм uiB та громfutськИХ фОРМУВаНЬ за

адресом https://usr.minjust.gov.ua, та на сайтi https://kis.bank.gov.ua в роздiлi <!ержавний ресстр

фiнансових установ/Комплексна iнформаuiйна система>.
- За текстом Правил зазначасться як Товариство або Лiзингодавецьl
- Лiзингоолержувач - фiзична особц фiзична особа - пiлприсмець або юридична особа. яка

вiдповiднО до договорУ фiнансового лiзингу отримус вiд rliзинголавця об'скт фiнансового
лiзинry У володiннЯ та користуваннЯ, За текстоМ Правил зазначаСться як Л iзингоолержувач або

Клiснт
- Фiнансовий лiзинг - вид правових вiдносин, за якими лiзингодавець зобов'язуеться

вiдповiдно до договору фiнансового лiзинry на строк tа ]а плат). визttаченi Iаким .ItoIoBopOM.

передатИ лiзингоолержувачу у володiннЯ та користуваннЯ як об'скт фiнансового лiзингу vайttо
(надалi по тексry - об'скг лiзингу. прелмет лiзинlу) lцо належиrь лiзиttl'ОЛаВЦКr На rtPaBi

власностi та набуте ним без попередньоТ домовленостi iз л iзи нгоодержувачем. або майно.

"L



-

спецiально придбане лiзингодавцем у пролавltя ( llос,гачаt ьни ка) Bi.[пoвi/lнo /lo встановлених

лiзи нгоодержувачем специфiкацiй та умов, та якi перелбачакlть наявнiс'гь хОЧа б ОДНiСi З ОЗНаК

фiнансовоiо лiзИнгу, встановленИх пунктами |-4 частини перtлоI cTaTTi 5 Законом УкраТни кПро

фiнансовий лiзинг>.
2.3. Анмiз лiзингового проекry.
2.3.1. ПервиннИй вiдбiР ЛiзинговиХ проектiВ здiйснюсться на пiдставi проведеноI з

потенцiйним пir"пrоод"р*уuuчем спiвбесiди та наданоi ним заявки про надання майна в лiзинг -

Додаток Ns| до Правил (надалi по тексry - заявка), яка пiдписусться представником (керiвником,

дирекюром тощо) юриличноI особи потенцiйного л iзи нгоодержувача або фiзичною особою. яка

зверта€ться за отриманням послуги з фiнансового лiзингу.
3аявка може бути надава з використанням засобiв дистаttцiйного зв'язку,,

2.З.2. Товариство здiйснюе аналiз фiнансового стану потенцiйного л iзи tlгоодержувача.

очiнку лiквiлностi предмета лiзингу. KpiM того, вiдповiдно до поJlожень Закону Украiни <Про

запобiгання та протидiю легалiзацii (вiлмиванню) доходiв, одержаних зJlочинним lllляхом.

фiнансуваннЮ тероризмУ та фiнансуванню розповсюдкення зброi масового знищення>, iншиt

"op""inr""* 
aKTiB, Ъпiвробiтники Товариства проводять заходи шlодо запобiгаttня та llpoти,:rii

легалiзацii (вiдмиванню) доходiв, олержаних злочиttt|им lllляхом. фiнансуваннкl 
,героризму та

фiнансуваннЮ розповсюлженнЯ зброТ MacoBot,o ,]ниlltеl]ня. а ,гакож зltiйснк,lк-lть пере"tбаченi

законодавством заходи з проведеllням вiдповiлного фittансового монiторингу,

ouiHka фiнансовоi спроможностi л iзи нгоолержувача здiйсttюсrься на пiдсгавi достатньот

iнформацii, отриманоТ вiд л iзингоодержувача, та (за необхiдностi) на пiлставi iнформаuiТ.

отриманот з iнших джерел вiдповiдно до законодавства.
У разi ненадання л iзингоодержувачем локументiв чи вiдомостей про себе та,/або свiй

фiнансовий стан, що вимагаються згiдно iз законодавством таlабо внутрiurнiми документами

пia""aодаuцr, лiзингодавецЬ вiдмовляС такому л iзин гОодерж) вач)' в укла,шенtti .tоговор\

фiнансового л iзи нгу,
лiзингодавець мас лраво розiрвати договiр фiнансового лiзингу в односторонньом),порялк),

та застосувати ло лiзингоодержувача визначенi таким договором штрафнi санкuiТ 1 разi

встановле;нЯ факry наданнЯ л iзингоолержувачем недостовiрноi iнформачii таlабо документiв.

необхiдних для здiйснення оцiнки його спроможностi виконувати cBoi зобов'язання за логовором

фiнансового лiзинry.
Плата за розгляд заявки не стягусться,
2.3.3. ТЬвариство приймас рiLttення tlpo реаtiзаttitо Jliзиtlговt,lго проекry та пi,цписання

логоворУ фiнансовогО лiзинry або вiдмову вi,ц реалiзаrtiТ Лiзингового проекту прtl,гягом l0

1десяrиf робочи* днiв з моменry одержання повllого пакету локумснтiв (вiлповiлноltо.пункry З,7

ilpu.nn1,' ,nr*o" вiдповiдноТ резолюцiI .Щиректора (або особи виконуючоi його обов'язки / або

особи, якiй надано повноваження на укладання договору фiнансового лiзингу) на заявцi

(Додаток J'{b l до Правил) ,

2,4, Укладання договорiв фiнансового лiзингу.
2.4,1. В разi прийнятrя керiвницгвом Товариства рituення про реалiзачiю JIiзингового

проекry та sпроцесi реалiзачii Лiзингового проекrу Товариство }клалас ttасrlпlliлоговори:

- .Щоговiр фiнансового л iзингу;

.Щоговiр (логовори) купiвлi-продажу (лоставки) предмета лiзингу:

- .щоговiр стра.хування предмета лiзингу у разi якщо Товариство виступас Страхувtцьн иком:

- ,Щоговiр засгави майна, яке с предметом лiзингу (в разi необхiдностi);

- Iншi договори (в разi rtеобхiдпостi).

3. умови тл порядок укЛлдЕння договору ФlнАнсового лlзингу
3.1. ,ЩоговорИ з фiнансового лiЗингу маю,rЬ вiлltовi.ilа,ги вимогам [I,ивiльного колексу УкраТни.

закону УкраIнй..про фiнансовi послуги та лержавне регулювання ринкiв фiнансових посл}l".

Закону УфаiнИ ,,Гiро фiнансовий лiзинг", Закону УкраТни ,,[lpo захист прав споживачiв" та

iншим вимогам чинного законодавства Укратни, якi регулюють порядок здiйснення послуг з

надання фiнансового л iзин гу.

З.2. За логовором фiнансового лiзингу лiзинголавеttь зобов'язус],ься lla строк та за плат\,

(лiзинговi платежi), визначенi таким договором. перелати л iзин гоолержувач), у воjlодlнllя га

*op"ary"unn, ,* Ьб'a*., фiнаttсовоlо лiзинlу майtlо. llto llаlсжить лiзиttlо,'lавttкl на ltpaBi
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власностi та наб}.те ним беЗ попередньоi ломовленостi iз л iзи нгоолержувачем. або майнtl-

спецiально прилбЪне лiзингодавцем у llродавця (llос,l,ачальника) BijtпoBi"tHo ,ItO BcTaHoвJlcljиx

л iзингоодержувачем спечифiкачiй та умов.
3.3. Прелметом логовору лiзинry може бути майно, визначене iнливiдуальними озllаками. lцо

вiдповiдас критерiям основних засобiв вiдповiдно ло законодавства, не заборонене законом до

вiльного обiiу 
"u 

р"**у i цодо передачi якого в лiзинг законом не встановлено обмежень.

Не можуть Ър"- пр"л*"rо" лiзинry земельнi дiлянки та iншi приролнi об'екти. об'скти.

визначен i частиною другою cTaTTi 3 Закону УкраТни "[lpo оренду лержавного та комунальllого

май на".
Прелмет договору лiзингу пiллягас peccTpartiI у
законода8ством.

виllаllках та поря]lку. перс:tбаче н их

обтяження рухомого майна лiзингом реестусться в .Д,ержавному peccTpi обтяжень рухомого
майна увипадках та порядку, встановлених законодавством.

обтяжiння нерухомого майна лiзингом пiдлягае державнiй peecTpauiT в порядку, встановленому

законодавством,
3.4. flo л iзингоолержувача перехолять yci ризики та винагороди (виголи) lцодо користування

та володiння об'сктом фiнансового лiзингу.
3.5. !оговiр лiзингу мас вiдповiдати наступним озtlакам:

- об'скт фiнансового лiзингу передасться tla строк. протягом якого аморти]),сться.}lе Metlll]e

75 вiдсоткiв його первiсноi BapTocTi' а лiзингоолержувач зобов'язаний на пlдставl договору

фiнансового лiзингу або iншого договору, визяаченого договором фiнансового лiзингу.

nporr.o, строку лii договору фiнансового л.iзингу прилбати об'скт фiнансового лiзингу з

подaulьшим переходом права власностi вiд лiзингодавця до л iзингоодержуRача за цiною та

на умовах, передбачених таким договором фiнаttсового лiзингу або ittшtим лtrговором.

визначеним договором фittансового лiзинг1 :

- сума лiзинговИ* nnur"*iu на моменТ уlоlалення договору фiнансового лiзингу лорiвrrкlс

первiснiй BapTocTi об'скта фiнансового лiзингу або перевищус iil
- бЙансова 1Йишкова) Bapiicrb об'скта фiнансового лiзингу на vovel{T закiнчеttня _строку 

лiТ

договору фiпч""оuоaо лiзинry, перелбаченого таким договором, становить не бiлыле 25

uiдсот*iь первiснот BapTocTi (uiни) такого об'скта фiнансового лiзингу станом на початок

строку лii логовору фiнансового лiзингуl
- об'a*, qi"u"aового лiзинry. виготовлений на заvовлення .liзингоолержl вача. пlсля

закiнченп" лii логовору фiнiнсового лiзингу tte може бути використаний iнttlими особами-

KpiM лiзингоодержувача, зважаючи на його технологiчt,ti та якiснi rарактеристики,

3.6. Поперелньо сторони мають дiйти згоди Lцоло Bcix iстотних умов логовор), фittансового

лiзинry, зокрема:
- предмет лiзинry;
- строк, на який лiзингоодержувачу
- розмiр л iзингових платежiв:
- iншi умови вiдповiдно до чинllого ,]аконолаRства Украiни та ulollo яких за заявкою хоча б

однiсТ iз cTopiH мас бути ,1осягt]уlо згоди.

З.7. l]o уклалеltня llol.oBopy (liHattcoBoгcr .jtiзиtttr ttоrсttlliйrlий Jliзиtttrlо,,tсрх),Rач tja.,ta(

вiдповiдальнiй особi Лiзингодавrtя,t,акi локумсlгг" (ориl,iltа.ltи, llaJlc7illиNl чиtlr'llt lacBi,t,tetli Ktlltii):

- Заявка (fio.aaToK Ml ло Правил) за пiдписом вiл погенlliйttоlо JI iзи н гоолержу,вача

- копiТ 1становчих док} MеHTiB:

- копii паспортiв i довiдки про присвосння iлентифiкачiй ttого коду керiвника. кiнцевиr

бенефiuiарних власни KiB юриличноТ особи
- копiю свiдоцтВо (виписку) про державну peccTpattito суб't,кта пiлприсл,tttиltькоi,tiя.lьнtrсlt:

- банкiвськi ловiлки про вiлкритi банкiвськi рахл,ttки:
- копiюсвiдоlttваllJlаIllикаIlоjlаlк) lla.to,talt1 варriсlь ta ll:lяBttocli:

- копiю довiдки про взятl,я на облiк платника llолаткiв за наявtlостi:

- ловiлку про наявнiсть майна в податковiй заставi за наявностi:

- ловiдку про вiлсутнiсть заборгованостi перед державним бюджетом;

- банкiвськi ловiдки про наявнi кредити:

- пiдтвердження правового статус1, керiвника, пре](ставllика юри"tичноТ особи, ФоП (ttахаз,

протокол загаJlьних зборiв про llризtlачсltl]я'tоllк)):
- документи. якi несlбхiлнi,'lJlя ви'}tlаченllя l]jlalOcIlp()!1o)(llocti K;tiсtlra:

надасться право корисryвання прелметом лiзингуl

l



- стуктура власностi Лiзингоолержувача;
- в разi потреби Лiзингодавець vоже виvагати надати iHuli додаrковi документи. tцо rricTrTb

iнформачiю про Л iзингоолерlкувача.
3.8. Вiдповiдальна особа Лiзингодавця вивчас на прелмег заборгованостi Л iзингоодержувача

за iншими договорами, Вiдповiдальною особою Лiзингодавця розроблясться гРафiк ПОГаШеНня

лiзингових платежiв та черговiсть сплат лiзингових платежiв.
3.9. вiдповiдальна особа лiзингодавця остаточно перевiряс наданi лiзингоодержувачем

документи, iдентифiкус його та вивчае правовий стаryс,
3.10. Пiсля визнання вiдповiдальною особою Лiзингодавця позитивного фiнансового стану

Лiзингоодержувача та погодження сторонами проекту договору лiзингу. вiдповiдальна особа

перелае оригiнал договору лiзинry для пiдписання потенttiйному JI iзин гоодержувачу та

!иректору (або особi яка виконус його обов'язки/ або особi, якiй надано повнОважеt{НЯ На

укладання таких договорiв) Товариства.
3.1l. !оговiр фiнансового лiзингу укладасться у двох оригiнальних примiрниках, по одному

для KolKHoT iз cTopiH, якi мають однакову юридичну силу.
3,12, Щоговiр фiнансового л iзингу повинен мiстити:
_ найменування та опис об'€кта фiнансового лiзинry iз зазначенням iнливiлуальних О]НаК. ЩО

дають змогу його чiтко iлентифiкувати, У разi якщо на лень пiдписанltя договор}

фiнансового лiзингу виробництво об'екта фiнансового лiзингу. що с llредметом такого

договору, не завершено таlабо його iндивiдуальнi ознаки невiдомi, такий лОГОВiР МаС

мiстити посилання на документ таlабо додаткову уГОДУ, в якiй визначенi iнливiлуа:tьнi

ознаки такого об'сктаi
- сlрок, на який лiзингоодер)tryвачу надаеться право володiння та корисryвання о6'сктом

фiнансового лiзинry;
- сток передачi об'скта фiнансового лiзингу л iзингоодержувачу:
- порядок та графiк сплати л iзи нгоодержувачем лiзингових платежiв. який мiстить загальну

суму} щО пiдлягае сплатi, розмiр, строки та кiлькiсть таких платежiв (у тому числi

амнсового платежу)' iнших платежiв' що безпосередньо пов'язанi з виконанням договору

фiнансового лiзинry;
- розмiр, порядок розрахунку та умови сплати дола,гкових платежiв i комiсiй (за наявностi),

пов'язаниХ з умаденням, виконанням, змiною та розiрванням Договору фiнансового
лiзинry, лостроковим викупом об'скта фiнансового лiзингу. а також порядок змiни таlабо

iндексацiТ таких платежiв;
- положення щодо необхiдностi укладення логоворiв utодо послуг TpeTix осiб (за ttаявностi). у

юму числi щодо стахування об'екта фiнансового лiзингу таlабо ризикiв, пов'язаних з

виконанням договору фiнансового лiзингу, та визначення особи, зобов'язаноi здiйснити

страхуванвя.
- у аоговорi фiнансового л iзинry можуть бути зазначенi iншi умови за домовленiстю cтopiH.

,Щоговiр фiнансового лiзингу укладасться в письмовiй формi,
,Щоговiр фiнансового лiзингу не пiд,ltягас HoTapiалbHoMy лосвiдченню, KpiM вилалкiв.

встаномених законом або домовленiстlо cTopiн. Договiр фiнансового лiзингу транспортного

засобу за участю фiзичнот особи пiдлягас HoTapiMbHoMy посвiлченню на вимогу олttiсi iз cTopirr

такого договору.
3.13. В разi, якщо Лiзингоодержувачем € фiзична особа (KpiM фiзичноТ особи - пiдприсмця).

до укладеннЯ договорУ фiнансовогО лiзингу ЛiзинГодавець безопЛаТtlО НаДаС ТаКОМ}'

л iзингоодержувачу в письмовiй формi (в електроннiй формi або у формi llаперового докуNlента)

iз зазначенням дати надання та строку акryальностi iнформаuiю. необхiлну для порiвняння

рiзних пропозицiй Лiзингодавця з метою прийняття,ltiзингоо.lержl,вачем рiшення ttlo.1o

укладення вiлповiдного логовору.
KpiM лередбачеНоТ абзацоМ першим чiсi частиltи iнформаLlii. на вимо1,1 л iзингооlсрrrq вача -

фiзичнот особи лiзингодавець надас такому Л iзингоодержувачу пояснення з метою забезпечення

можливостi оцiнити, чи адаптовано договiр до потреб чього Л iзи нгоодержувача та йоrо

фiнансового стану, у тому числi шляхом роз'яснення iстотних характеристик запропоновzrни\

noarya.гu наслiдкiв дJlя такого л iзин гоодержувача. ]окрема у разi невиконання ним зобов'язань

за таким договором.
Зазначена iнформацiя вкJIючас iнформачii щоло:

- кiлькiсть, строки сплати та розмiр лiзингових платежiв на дату надання iнформачiт ви\оlячи

г



з обраних л iзингоодержувачем умов. Iнформацiя про лiзинговi платежi може бути налана у
формi графiка л iзингових платежiв:

- розмiр та умови сплати додаткових платежiв та комiсiй. пов'язаних з укладенням.
обслуговуванням договору та достроковим викупом об'екта фiнансового лiзипгу:

- розмiр та умови сплати платея<iв за супровiлнi послугиl що надаються лiзиttгодавцем таlабо
iншими особами та с обов'язковими дJlя уклаJlення договору фiнансового лiзингу чи можць
надаватися протягом строку лii договору фiнансового лiзингу, якцо TaKi платежi не
включенi до складу платежiв, передбачених пунктами l i 2 цiет частини;

- строк, на який лiзингоодержувачу передасться об'скт фiнансового лiзингу у володiння та
корисryвання;

- iнформачiю про необхiлнiсть укладення з третiми особами логоворiв tцодо послуг. якi с
обов'язковими для уклаllення договору фiнансового лiзингу, перелiк осiб, яких
лiзингодавець визначив для надання вiдповiдних посл} г (за наявностi);

- умови переходу о6'скта фiнансового лiзинt,1 у власнiсть лiзингоолержувача. якlltо такий
перехiл передбачен ий договором фi нансового л iзи нгу;

- порядок та умови повернення об'скта фiнансового лiзингу лiзинголавuю:
- проект договору фiнансового лiзингу,
3.14. .t|ля укладення договору фiнансового лiзингу з л iзи нгоодержувачем - фiзичною

особою, яка перебувас у шлюбi, така особа надас також письмову зголу j] полружжя на

укладення такого договору.

4. прАвА тА оБов,язки cToPIH

4.1 . Лiзингоолержувач мас право:
- самостiй но обираr и Об'ск г л iзин г1:
- самостiйно обирати продавця або доручити вибiр JIiзинголавrlк-l:
- обирати О6'ект лiзингу, що наJlежить Лiзингодавцю на правi B:tactlocTi i був набчrий

ним безпоперелньоi домовленостi iз Лiзингоодсржувачем:
- звернутись до Лiзингодавця з llрохаl]ня\1 .,loc,l,poKoBo викупи,tи ()б'скr лiзиttt,у,. але нс

ранiше l2 мiсяцiв з дати лередачi Об'скта лiзингу у,-ltiзинl,:
- передавати права та обов'яllки за llоговором (iittattctlBtlгtl лiзиtt1,1 гpcтill осrrбаьt ilиtttс la

письмовою згодою Лiзинголавця, шляхом ) кладання вiдповiдноrо Договору;
- використовувати Об'скт.lliзингу за межами територii Украi'ни, вик.jlIочllо,]а письvовок)

зt олою Л iзи ltго;tавttя:
- вимагати вiд Лiзингодавця вiдшкодуванtlя зби,гкiв. ,]ав,цаllих невиконаttняtл абtl

неналежним викоианпяl\{ договорy ф iHa ttcoBo1,o .rtiзиltl,у Jliзингtl.,lавttем;
- оскаржи-ги в судi одностороннс розiрвання договору фiнаttсовоl,о.ltiзингу Лiзинlолавцсм

та повернення об'скга лiзинг1 на пi.tставi виконавчого llаIlис) ll(|,lapi\ca. ви\lаlаlи
ловернення об'скта Jliзингу i вiдшкоду,вання збиткiв, завllаних вил!ченням l,акого
об'екта;

- вiдмовитись вiд прийняття об'скта лiзингу. utо не вiдповiдас договор), tрiнансовгtl
лiзиttг1.1мовам. спечiф iкаuiя v:

- полiпшити майно, яке с Об'сктом лiзипгу,,ltиttte la письмовою зl,о.lою j]iзиttlоllавttя:
4.2. Лiзингоодержувач зобов'язаний:
- приЙняти Об'скг лiзинl1 Ia корисгуваlися ним BiлlloBi,,llttr.to йоt о ltризttа,lснllя la \\|\lB

,Щоговору фiнансового ;tiзингу;
- вчасно та у повному обсязi сплачувати J] iзиt lго;lавltю J]iзинговi п;lатс;кi. а гакtl;к ittttli

платежi вiдповiдно до умов .Ilоговору, а також пtтрафtti caHKLtii вiдповiдl{о до по"rожеI]ь

!оговору та iHuli платежi, якi пов'язаlti ,} використанням Об'скта,riзинг1 на pa\\,lKH
Л iзин годавця;

- tбсрilаlи об'r Kl .titиlttr в cIlpaBH()\l\ ctatti t BtlKt,lttBlttи Bci rrttrви Btt|il)pllclilllllя.
утримання, експлуатаuii Об"скта.ltiзингу (в pt}i: },,Otlo,J бll.'l(),,ll'lц Bu1loбttuKLt ()б'tкпttt

.7iзuн?у l(B розi tteoбxiittocmi: в пп1.1t,|,чttс.li вчttс,tttl проr<лdttпlu ре?.|,,1ярl!е пtехttiчtt,:

обсц?овуваllllя ()б 'скпlа .liзuнl.у, в idпов idHo ixt cepBi.,llux KI!uJK,OK ltl()lцо):
- надавати Лiзингодавцю досryп до об'скта лiзингу i забезпечувати мо;кливiсть з,]iйсненttя

перевiрки умов його використання, експлуатаuiТ та утриl\{аllня ч Ilорядк},та на }\t()Ba\.
перелбачених договором фiltаltсовогtl л iзинг1,:



_ свосчасно та в строки, перелбаченi чиl]ним закоllодавс,гвом. l|адавати Об'скт лiзингу :l'rя

проведення обов'язкових технiчних ог.llядiв вiдllовiлними ;lержавними органами та

сплачувати при цьому Bci необхiднi платежi (якщо таке передбачеtlо чинним
законодавством) (в разi необхidносmi),,

- не допускати до експлуатацii (керування) Об'екга лiзинry осiб, що не мають вiдповiдних
знань та квалiфiкацii (в разi необхidносmi)

- у разi закiнчення строку фiнансового лiзингу, а також у разi лострокового припинення

договору фiнансового лiзингу та в iнших випадках дострокового повернення Об'скта
лiзингу, повернуги Об'скг лiзингу у cTaHi, в якому його було прийнято у воltолiння. з

урахуванням норма1,1ьного зносу, або у cTaHi, обумовленому договором фiнансового
лiзинry;

- у разi закiнчення строку договору фiнансового лiзингу таlабо дострокового розiрвання
договору, та у разi тимчасовоТ держаsноТ peecTpauii Об'скта лiзинry lla

Лiзингоодержувача, останнiй повинен зняти його з такого облiку та передати
Лiзингодавцю реестрачiйнi документи на Об'скт лiзингу;

- належним чином, свосчасно,I,а в повному обсязi виконувати та ;tотримуватися rcix 1мов
договору страхува ння об'скта лiзингу:

- вести переговори з тетьою стороною у sипалку спричинення Тй шкоди лри використаннi
Об'екта лiзинry незаJIежно вiд того, визнаний такий випадок страховим чи Hi (включаючи

суловi спори);
_ негайно повiломити Лiзингодавця про HaK.jla.,lcllllя apelul} tla майttо таlабо розрахl'нкОВi

рахунки Л iзингоодержувача, пред'явлення судових позовiв. про поруtljення справи лро

банкругство Лiзингоолержувача, а також початок процедури Jllквlдаllli
Л iзингоодержувача;

- у разi виникнення фiнансових труднощiв, пов'язаних з виконанням цього Договору,
Л iзингоодержувач зобов'язаний повiдомити про це Лiзингодавця протягом 5 (п'яти)

календарних днiв з моменry виникнення.
- письмово повiдомляти Jliзингодавця про Bci sипадки вияsлення несправностей об'скта

лiзинry, його поломок або збоТв у роботi протягом строку лii логовору фillанСОвtll'О
лiзинry;

- письмово повiдомляти Лiзингодавця про порушення cTpoKiB проведення або

непроведення поточного чи сезонного технiчного обслуговування. а про буль-якi iHrli
обставини, що можуть негативно позначитися на cTaHi об'скта лiзингу. - негайно. a.,rle пе

пiзнiше насryпного робочого дня пiсля дня настання зазначених обставин. подiй чи

фактiв (в разi необхiлностi).
4.З. Лiзингодавець мас праsо:
- iнвесryвати на придбання об'скта лiзингу як власлti. так i залученi та

урахуванням вимог, встановлених закоl|омl
K()llll,}1 ]

здiйснювати iнспекцiю Об'екта лiзинry. здiйснювати перевiрки дотримання
Лiзингоолержувачем умов корисryвання Об'ектом лiзинry та йоl,о утримання. а гакож

знайомитися з облiковими, фiнансовими i технiчними документами Лiзингоодержувача:
стяryвати з Лiзингоолержувача буль-яку прострочену заборгованiсть та штрафнi caHKuiT

за .Щоговором таlабо вiдмовитися вiд.Щоговору та вимагати повернення Об'скта лiзинry
вiд Лiзингоодержувача у порядку, передбаченому ,Щоговором таlабо на пiдставi Рirtlення

сулу таlабо в буль-якому iншому порялку, перелбаченому дiючим законо.,tавс I,Bo1\1

Украiни;
вимагати вiд Лiзингоолержувача вiдшкодування збиткiв, в т,ч. оllлати ремонтl,таlабо
витрат на ремонт Об'скта лiзингу таlабо сплати iнших платежiв, що безлосере.rньо

пов'язанi з виконанням ,.Щоговору фiнансового лiзингу, вiлповiлно ло умов ,Щоговор1 та

закону;
вiдмовитись (розiрвати) вiл /{оговору фiнансового лiзингу у випадках пере;lбачених

,Щоговором;
проводити реструкryризачiю зобов'язань за f]оговором фiнансового лiзинг1:
вiдсryпити третiй особi своТ права та обов'язки за.Щоговором фiнансового лiзингl:
до укладення договору фiнансового itiзингу JIiзинl,олавець мас llpaBo. використов} ючи

своТ професiйнi моrкливостi, очiнити фiнансову сtlроможнiсть Л iзинrоо:ер-л_r мча-
враховуючи, зокрема, строк фiнансового лiзингу, BapTicTb об'ск,гу фiнансового лiзинг1- а
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у разi потреби - доходи Лiзингоодержувача та мету отримання фiнансового л iзингу:

- unruaurn 
'у"унення будь-яких порушень. що призвели до обмеження лрава в,ласностi

Лiзингодавця на Об'ект л iзи нгуl
- у разi вiдмови Jliзингодавця вiд договору фiнансового ,lliзингу та неIlоверненпя

Лi*"rооо"рrпу"ачем об'скта лiзингу на вимогу Лiзинго;tавL(я у строки, псре,tбаченi

логовором'фiнансового лiзинry, вимагати лострокову сплаry розмiру Bcix майбутнiх

nia""aoun* платежiв у частинi оплати BapTocTi о6'скта лiзингу, якщо iHtle не передбачено

законодавством.
Лiзингодавець зобов'язаний:

надати об'скт лiзинry Лiзингоодержувачу у строки перелбаченi .Щоговором у cTaHi, uto

вiдповiдас призначенню та умовам ,Д,оговору;
попередити'Лiзингоодержувача про Bci права TpeTix осiб на об'скт лiзингу, а також ),

письмовiй формi повiломляти Л iзин гоодержувача про виникнеltня та Bci змiни таки\ IlраR

протягом строку лiТ фiнансового лiзингуl
пЬпaр"д"r" 

' 
Лiiингоодерхувача про вiломi йому особливi властивостi з,а недолiки

Об'сЬ лiзингу, що можуть становити небезпеку для життя, здоров'я, майна

лiзингоодержувьча чи iнших осiб або призводити до пошкодження самого об'скта

лiзинry пiд час корисryвання ним;

у вiдповiдностi i ""n""" 
законодавством заресструвати Об'скт лiзингу та сllрия,ги

л i.пнгоолержувачу в отриманнi ittших локl,лtсttтiв. ttсобхiдttих ;utя йоltt вик()ристаllllя:

прийняти ОО'"*, ni."nry в разi дострокового розiрвання l]оговору фiнансового лiзинг1,:

пiд час перелачi об'екта лiзингу Л iзин гоолержувачу перелати всю 1,ехнlчну

локументачiЙ на об'ект лiзингу, що була отримана вiл.Проаавчя, Список переданих

рзом з Об'екто" лiзингу документiв вiлобрахасться у A,KTi приймалня,передач i;

Ьiдr*одоaуrчr" Лiзинriоодержувачу витрати на позliпшlення об'скта лiзингу, що

здiйсненi за письмовою згодою Лiзингодавця та не можlть бути вiдокремлепi вiд об'скта

фi"u".оuоrо лiзинry без залолiяння йому ljlкоди. на утриманllя такого об'скта або

yay""nn' недолiкiв у порядку та випадках. перелбачених законом таlабо логовором

фiнансового лiзингу.
4.5. Лiзингодавець та Л iзингоодержуsач мають iншi права та обов'язки вiдповiдно умов

.Щоговору фiнансового лiзингу та законодавства Украiни,

5. IIРЛВО ВЛАСНОСТI НА ПРЕДМЕТ ЛIЗИНГУ
5. |. Порядок та умови набуття л iзингоодержувачем об'скта фitlансового лiзингу у власнiсть

визначаютьсЯ договороМ фiнансовогО лiзингу абО зазначениМ у такому договорl окрL,мим

договором купiвлi-проаажу (викупу) об'скта фiнансового ,ltiзипгу, або iншим ilоговором,

визначеним договором фiнансового лiзингу,
5.2.ЛiзингоодержУВачма€правонаблиувласнiстьоб'ектфiнансовоголiзингУза.умови

належного 
""nonan", 

л iзп нгоолержуuаr"й aaоТ" зобов'язань за договором фiнансового лiзиигу.
j ,о"у 

"narl 
iз сплатИ лiзинговиХ ia iншиХ платежiв, а також (У разi виникнення) неустойки

(штафу. пенi), якщо iнше не перелбачено таким договором,' i-*;.ropon" ооrо"оРу фiнансового лiзингу уклаJlи лоt,овiр купiвлi-пролажу (викупу) об'скта

фiнансового лiзингу, право власностi на об'скт фiнансового лiзинl1 ll:рехолиlьl .l:
л iзингоодержувача у разi та з моменту сплати ним визначеноi таким договором ц|ни, якщо lHulc

не передбачено таким договором.
5.j. Вiдступлення права вимоги за договором фiнансового лiзингу злiйснюеться вiдповiдно

до цивiльного законодавства з урахуванням особливостей, встановлених Законом,

5,3.1. У разi якщО право вимоги за договором фiнансового лiзи.нгу вiдступасться

лiз"п.одаuцеМ особi, яка вiдповiдно до закону мас право надавати послуги з фiнансового лiзингу.

до Takoi особи переходять права за договором фiнансового лiзингу в обсязi та на ),ý|ова\. що

iснували на момент переходу цих прав, якщо iншене встаноRлено Jlоговором або законоtl,
'5.з.2. У разi якцО право вимоги за догоsором фiнансового лiзингу вi;tстl пасться

пia""aодаaце' особi, яка вiдповiднО до закону не мас права надавати послуги з фiнансового

лiзинry, до такоi особи переходять права за доaоuоро' фiнансового лiзинry виключно в обсязi

aуr" a"борrоauностi л iзингоолaр*уuч,ru, шtо iснувала lla момент переходу ttих прав_ без

можливостi збiльшення TaKoi сум и заборгованостi.

5.4. об'екТ фiнансового nia"n.y n" може бути конфiсковано, на нього не мо;се бlти

4,4.

/



накладено арешт третiми особами у зв'язку з будь-якими лiями або бездiяльнiстю

лiзингоодержувача, KpiM випадкiв, встановлених, законом, 
_:.-л:-л..ilt..л1 r.oл|]' -;.;. GI; фiнансоuого лiзингу не може бути включений до складу лiквiдаLtiйноТ мас.и у разl

."й""r li.""iОодержувача банкрутом у випадках та порядку, встановлених Колексом УкраТни

з процедур банкругства.
5.6. Лiзингодавець до пlдписання договору фiнансового лiзингу зобов'язаний попередити

n ia""rоод"р*уaчча про Bci права TpeTix осiб на об'скт фiнансового лiзинry, а також по8инен у

;;";;"ri;'6opMi поЪiломляiи л iзин гоодержувача про виникнення та Bci змiни таких пра8

протягом строку aiT логовору фiнансового лiзингу,

6. зАхист прлв лtзингоодЕржувАчА
6.1. Протягом строку лii договору лiзинry лiзингоодер}кувачу забезпечусться захист

*-Ъ*"п* йому вiлпЬвiлнО до .u*o"y таlабо логовору лiзингу прав щодо об'сюа прелмета

фiнансового лiзинry з дотиманням при цьому захисry встаноsлених законом та,/або логовором

лiзинry прав лiзингодавця,... _:л,,.,.лл-алчr :iб. якi"'-i.)] 
ПЬоrr.о" строку дiI договору лiзингу л iзlнгоlл1l1кJмч мас право вимагати вlд о(

порушуютЬ його права як л lзин гоодерЖувача, у томУ числi вiд лiзингОдавttя, усунення будь-яких

nopyrbn' його прав на об'скт фiнансового лiзингу,
'6.3. я**о вiдповiдно до доiо,ору лiзинry вибiр продавця (постачальника) предмета дого8ор),

фi"*;";;;- 
-;.;*;' 

здiйснений' лiзингоодержувачем, продавець (постачальник) несе

вiдповiдальнiстЬ перед л lзингооДержувачеМ за порушення зобов'язань щодо строку, якостi,

комплектностi, справностi й;;;;;'о;-*ру qiнансового лiзинry, його доставки, замiни,

безоплатного усунення недолiкiв, монтФку та запуску в експлчатаulю тоtцо,

6.4. Якцо вибiр пролавuя (постачальника) up"n",u uoгoobpy фiнансового лll.iр::1:,,""-"U
пir"пaодаaц"", npoour"u, (постачальник) та лiзинголавеttь несуть llеред лiзингооjlерж),вачем

;;;i;"p;y вiдповiдмьнiсть за зобов'язаннями lцоло продажу (поставки) предмета договору

фiнансового лiзинry.
6.5. З моменту прийняття лiзингоодержувачем об'скта фiнансо,"," "]]1::|_л], 

доювором

фi;;;";; 
-;ii"".y, 

. ..iлпо з яким, вибiр продавця (постачальника) здiйснено

л iзингоодержувачем, ycl пр€тензii та /або вимоги, перелбаченi частиною третьою цl€l cTaTTl,

пDед.являються лiзингоодеряryвачем продавцю (постачальник)) у порялк} та строки, визначенi

оЬ.J""р"r, оо"i.ю iз cTopiH якого с такий продавець (постачальник),
-- 

i.O.'Paro", i технiчне обслуговування об.скта фiнансового лiзингу злiйснюtоться .tlродавttем

(noaru"-"n"*o*) або iншоЮ особою визначеною договором купiвлi-пролажу (логовором

постаВки),заякимлiзингоо"""u'-""оУ"Увласнiстьоб'сктфiнансовоголiзинry,напiдставi
;;;;;;;;;;;"ру або на пiдставi окремого договору, укладеного мiж л iзи нгоодержувачем 

,га

продавцем (постачальн иком).

7. злхисТ прАв споживлчIв ФrнАнсових послуг ФrнАнсового
лtзингу

7,|. Сторони договору лiзингу cyMicHo визначають TpeTix осiб, за у"":,|лI:).:кладаються

договори " "е*а* 
лiзипiоuого проектУ (логовори страхування, про надаl]ня нотарlальних посJlуг

тощо).'-э,i. 
TouupnarBo як Лiзингодавець без згоди л iзингоодержувача - споживача послуг

фiнансового лiзинry не розголошус вiдомостi про нього, що стаJlи вiдомi такому лiзинголавцю

(пов'язаниМ з ним особам) у зв'язку з укладенням, виконанням та припиненням договору лiзингу

з таки" лiзингоодержувачем, KpiM випалкiв, встановлених чинним законодавством,-'l.З. 
Лi."".оочвЬцi повiдомляс л iзингоодержувача про вiдступлення зобов'язання за

договором фiнансового лiзингу в порядку, визначеному таким договором,

7.4. На Л iзи нгОод"р*у"ч"u розповсюдя(уються Bci права, визначенi зако}{одавство]!l пр'tr

захист прав споживачiв фiнансових Ilослуг,

8. умови нАдлння послуг ФlнАнсового лlзингу
8.1 . При наданнi послуг фiнансового лiзингу Товариство зобов"язане .I:lr::1:.:,""-"""

чинного законоДа""r"ч *ооо i'*чння послуг фiнансового лiзинry, в тому числi вимогами Закон1

!



украiни кпро запобiгання та протидiю_легал iзаuii (вiлмиванню) доходiв, одержаних злочинним

шляхом, фiнансуванню ,aрор""у та фiнансуванню розповсюдкення зброт масового зниlцення)

та iншими нормативними "Й;* i сферi запобiгання та протилii легалiзаLtii (вiдмиванню)

доходiв, одержаних -o*nn""" 
',n,*b", 

фiнансуванню тероризму та фiнаttсуванltкl

розповсюдженнязброiмасовогознищення)), .--^,-. Пituягппяпrlем поий[
8,2. За видом предмета лiзингу Л iзингоодержувач узгоджус з Лiзингодавцем прийнятний

строк лiзинry.
8.3, Лiзингоодержувач мас право достроково набути.у власнiсть предмет лiзингу за умови

";;i ;;;;;" ;;ri 
"apro..i, 

винагороди Товариства за лlзинговим o".:l:p::].::,i,"x скJIадових

пъ""aоr"* платежiв, але не ранiше одного року з дати отримання предмета л|зингу,

8.4. ЛiзингоолеР*уuч" aоОоu;"Чпий сплатпти Лiзингодавцю авансовий платiж вiлповiднtl ло

умов .I[оговору фiнансового лiзингу,, -;.i;ir;;;";'ппатежi 
]а порядок ix сплати за.}начасlься в.Ц,олаrку N|r2 /[оrовору фiнансовоlо

"ir;;; 
- i;;фi" r"".."п" пi.*-пlБ"* nnu,"*iu (дмi- Графiк платежiв) включають в себе:

- авансовий платiж, що вiдшколовус частину вартостl.Об'скry фiнансового лiзинry;

- платiж, що вiдшкодовуе частину BapTocTi Об'скта фiнансового лlзингуi

- винагороду Лia"пrодчЬц"-'ч *op",iy"u"", об'сктом фiнансового лiзингу в розмфi уо

рiчних вiд суми з:lлишку невiдшкодьванот частини BapTocr i Об'скry фiнансового лlзинг):

- платежi з uiдшкоду"анri" витрат Лiзинголавця, в тому числi страхових витрат (залишtити

у разi необхiлностi)l
- i*tлi 

"*uoo"i, 
що безпосередньо пов'язанi з викоtlанням догоsору фiнансового лtзингl,та

передбаченi таким .Щоговором,
лiз"пiоодер",уuач зобов'язаний оплачувати лiзинговi платежi незалежно вiд виставлення

paxyHKiB Лiзингодавuем.
ВlО. hp"o".' лiзингу не може бри конфiсковано, на нього не може буr,и накл&,tено ареulт 1

зu'яз*у з dуло-япими дiями або бездiяльнiстю Л iзи нгоолержувача,

8.7. Строки передачl предмета лiзингу У фiнансовий лiзинг визначаlоться логовором лlзингу,

i.B. Ч"Ь.оui".о 
"nrur"'n 

ia*".o""* nnurb*iu передбачасгься в договорi лiзингу. З урахуванням

спечифiки предмету n b"n.y 
'ЛiЙaооu.ч"* 

*o*yrn Оути встановле}lа llоквар,гaul ьна. помiсячна

або пiврiчна перiодичнiсть сплати лiзингових платежlв,

8.6. Ризики випадковоТ загибелi та-/або випадкового пошколження Ilрелмета лiзингу, а так

само вiдповiдальн icTb за ,*ooy,,u збиток, заподiяний TpeTiM особам пiд час експлуатацiТ

Пр.о".,члiзингУ,перехоД,'о"iдЛi."п.одавцядоЛiзингоодержУвачазМоментУпереЛа}lня
преДмета'r iзингУ' 'й компанii' обранiй сторонами'8.7. Прелмет лiзингу мас бути застаховано у страховlи *YY""]l':,Yll-.,] ",;;;";,

8.8. Лiзингоодержуuа" зобоu'язаний негайно письмово повiломити Лiзинголавttя й

Страховика про настання страхового випалку,

8.9. Лiзингоодер*у"ч" uOo Лi.rнгодаuецо (вiдповiдно до умов.Щоговору фiнансовго лiзинt,у)

зобов'язаний "u "."" 
,"pп,rii- oii ДогЬ"ору лiзипгу застрахувати Предмет .лiзингу, Договiр

страхування не може бути ,"i"i"и?оо пр"п"пе"пй Ье. згоди вигодонабувача (Товариства).

9. п орядок o"r,*".1fr iiъЁ;аFзi Irfir*ff 
н и х до гово р I в

9.1. Вiдповiдно до Постанови Правлiння llацiонмьного Банку УкраТни <[Ipo затверлженttя

полоlсення про лiцензування ,а ресс,рачiю надавачiв. флiнансових послуг та умови проваджеllllя

ними дiяльностi з надання фiй;;;;; ;""rуг> за Ne l 53 вiд 24.12,202l року (з yciMa змiнами та

доповненнями) 
.I.овариство '.оЪоu'".uп" 

вести облiк укладених договорiв з надання фiнансових

послуг, якi зобов'язаний ,Oapj.u"" ," 
"a"ше 

нiж п'ять poKiB пiсля закiнчення строку дii договору

та-lабо до повного виконання зобов'язань за таким договороNl, якщо ittute не BcTallo&lello

}а коно,lа вством УкраТни.
9.2. З метою забезпечення зберiгання l]оговорiв liзинl,t, а laкo;+( ltllllH\

пов'язаннi з наданням фiнансового лiзингу'Говариство Btlpoвa,-lj+()c tlб,lixtrBl

систему ,Щ,оговорiв.
9.3. облiк .Щоговорiв здiйснюсгься шляхом ведення Товариствоч i,q pнar} об,riц 1BrareHHr

:оц чекгiв. яхi
та рессrр! юч_а

та виконаних договорiв фiнансового лlзингу,

9.4. Журнал облiку уклалених та виконаних .t[оговорiв фiнаlrсоmrо :rrrrrшц вrпсr r

//)



- перелiк послуг! що надаються 'Говариством;

- BapTicTb, uiну/тарифи, розмiр плати (проченти) шtоло фiнансових послуг змежно вiд
виду фiнансових послуг;

. кiлькiсть акцiй Товариства, якi знаходяться у власностi членiв ii виконаsчого оргаfiу.
та перелiк oci6, частки яких у статутному капiталi Товариства перевищують п'ять вiдсоткiв;

- iнформачiю про механiзми ]ахисту прав споживачiв фiнансових послуг (у випадках
передбачених законодавством);

- iншу iнформацiю з питань надання фiнансових послуг та iнформачiю. право на

отримання якоТ закрiплено в законах УкраТни.
l0,3. Товариство перед укладенням договору фiнансового лiзинry, зобов'язане повiдомити

клiснта у письмовiй або елекгроннiй формi, у тому числi шляхом надання клiснту лоступу ао
такоТ iнформацii на власному веб-сайтi, про:

l) особу, яка надас фiнансовi послуги:
а) найменування (л.гrя фiзичноТ особи-л iдприсмця: прiзвище, iм'я та (за наявностi) по

батьковi), м iсцезнаходження, контактний телефон i адреса електронltоТ пошlти особи.
яка надас фiнансовi послуги. адреса. за якою приймаюrься скарtи сtlожива,tiв

фiнансових послуг:
б) найменування особи. яка надас посередниuькi послуги (за наявностi)l
в) вiдомостi про державну ресстрацiю особи, яка надас фiнансовi посJlуги;
г) iнформаuiю щодо включення фiнансовоI установи до вiдповiдного державного

ресстру фiнансових установ або 7{ержавного ресстру банкiв:
ф iнформачiю щодо наявностi в особи, яка налас фiнансовi лослуги. права на надаtlня

вiлповiлноI фiнансовоТ послуги:
д) контактну iнформачiю органу. який злiйснюс лсржавне регулювання щодо,,liяльttостi

особи, яка налас фiнансовi послуги:
2) фiнансову послуry - загальну суму зборiв, платежiв та iнших витрат. якi ловинен

сплатити к.гtiснт, включно з податками, або якщо конкретний розмiр не може бути визначений -

порядок визначевня таких витат;
з) договiр про надання фiнансових послуг:

а) наявнiсть у клiснта лрава на вiлмову вiл логовору про надання фiнансових послуг:
б) строк. протягом якого клiснтом vоже бути використано право на Bi.tvoBr Bi,t

договору. а також iншi умови використання права на вiдмову вiд.lоговору:
в) мiнiммьний строк дii договору (якщо застосовусться);
г) наявнiсть у клiснта права розiрвати чи припинити логовiр. права лострокового

виконання договору, а також наслiдки таких дiй;
r) порялок внесення змiн та доповнень до договоруi
д) неможливiсть збiльшення фiксованоi процентноi ставки за договором без письмовоi

згоди споживача фiнансовоi послуги;
4) механiзми захисry прав споживачiв фiнансових послуг:

а) можливiсть та порядок позасудового розгляду скарг споживачiв фiнансових пос,llуг;
б) наявнiсть гарантiйних фонлiв чи компенсацiйних схем, lllo застосовуються

вiдповiдно до законодавства.
l0.4. Товариство пiд час надання iнформачii клiснry зобов'язано дотримуватися вимог

законодавства про захист прав споживачiв.
l0,5. Товариство повинво мати та пiдтримувати в робочому cTaHi власний веб-сайт (веб-

cтopiнKy), на якому розмiщувати та забезпечувати акryальнiсть iнформашiТ з питань надання

фiнансових послуг та iнформачiю, право на отримання якоТ закрiплено в законах УкраТни.
l0.6. Товариство забезпечус досryпнiсть iнформаuii, розмiщеноТ на власному веб-сайтi ( веб

cTopiHui). не менше нiж за останнiтри роки.

ll. порядок провЕдЕння внутрlшнього кон,tролю що_lо
дотримлння злконодАвствА тА внутрlшнI\

рЕгллмЕнтуючих докумI]нтIв при злl licH F нн l
ФlнАнсових опЕрАцIЙ.

| | . | . Товариство запроваджус систему BHyтpit-tt libol-o ко}lтро.,lю що.1
законодавства та внррiшнiх регламентуючих документiв при з;riйсненнi ф

l1.2. Внутрiшнiй контоль - ue сукупнiсть процедур. що зJli
заоезпеччють:



- дотримання законодавства та внугрiшнiх регламенryючих документiв при наданнi
послуги з фiнансового л iзингу;

- достовiрнiсть та повноту iнформацiI, яка надасться виконавчому органу Товариства:- збереження акгивiв 'Говариства та iT клiснтiв;
- виконання планiв Товариства.

||.3. Внутрiшнiй KoHTpoJlb за дотриvанням законодавства та BHyTpiutHix реглаvенlуючи\документiв здiйснюсгься Службою внутрiшнього ау.литу (KoHTpoiKi1, яка с струк]урним
пiдроздiлоМ або окремою посадовоЮ бсббою, що liроволить внугрiЙнiй аулит [iонтроль)Товариетва.

l1.4. Протягом одного мiсяця з дати внесення ,}алису про набуття статусу фiнансовоi
установи 4о .щержавного ресстру фiнансових установ, 

'товариствь 
зобов'язйе створити

струкryрний пiдроздiл, що проводить внутрiшнiй аулит (контроль) -I'овариства, 
або визпачити

окрему посадову особу, що проводить внутрiшнiй ауlrи.г (контроль) ТовариЪтва,
l1.5..Служба внl,трiшнього ауаиry (контролю) лiдпорядковустiся Загальним Зборам

учасникiв Товариства та звiтус перед ними.

. l|.6.. Служба вн5rrрiшнього а}диту (контролю) органiзаttiйно не заJlежи гь вiл ittluиr
пlдроз4lлlв l овариства (не п tдпорядковусться таким пiлроздiлам).

l 1.7.. .щiяльнiсть слуlкби внугрiшнього аудиry (контfолю) Товариства базустьея на принципах
чесностi. об'сктивностi. конфiденцiйностi. профЬсiИноТ'коvпетентностi,
_ l1.8. Порядок дiяльностi служби внутрiшнього аудиту (контролю}. ij статус. функчiоналыriобов'язки та повноваrкення визначаються положенням rrpo 

'слу*бу 
"пуiрiшi,'оо.о' 

чу,rпц(контролю) яке розроблясться Товариством ,а заruерл*уйо.' рi,uбпu""' Заrмоп^ jOop;b
учасникiв Товариства.

l1.9. Керiвних та. працiвники струкryрного пiлрозлiлу або окрема лосадова особа. що
лроводять. внуТiшнiй аудит (контр_оль) Товариства, не vожуть буr и' контролерами Товариства
та./аоо сумlщати свою дiяльнiсть з обов'язками iншого прачiвника цього Товариства.

l l,l0. l{iляvи служби внутрiшнього аулиту (контролюi с:||.I0.1 налання !иректору Товариства, Загалыlим Зборам учасникiв 
.I.овариства

незaLлежних, об'сктивних суджень. висновкiв i oltiHoK utоло:- достатностi та ефективностi систем управлiнttя'Говариством:- вiдповiдностi дiяльностi'Говариства аимогаМ законолавства УкраТни;_ вiдповiдностi здiйснюваноТ ТовариствоМ дiяльностi вимогаМ внутрiшнiХ локументiв
Товариства;

_ - ефектиВностi процесiВ делеryваннЯ повновaDкенЬ мiж струкryрними пiдроздiлами
Товариства та розподiлу обов'язкiв MirK ними;

- ефективностi використання наявних у Товариствi pecypciB;
- . ефективностi використання та мiнiмiзацii ризикiв вiл використання iкформаttiйних

систем iтехнологiй;
- достатностi i ефективностi заходiв, спрямованих на ]меншення ризикiв та ус}неннянедолiкiв, виявлених державними органами, зовнiшнiми аудиторами або службою

BHyTpi шнього аудиry (контролю);
]l,|0.2 

. 
сприялня Щирекгору. Товариетва, Загальним Зборам учасникiв Товарисrва в

полlпшеннl якостa системи управлiння Товариством,
l1.1l. За.результатами внутрiшнього ауаиry (контролю) поточноi дiя.ltьностi Тtrварис,гва

служба внутрiшнього аудиту (контролю) не рiлuiе нiж олин раз на piK звiryс Зага-rьниv iбораv
учасник|в l овариства.

, l1.l? Зr,] служби внутрiшнього аудиry (контролю) пiллисlсться керiвникоv стр}кт}рного
пlдроздlлУ аОо окремоЮ посадовоЮ особою, щО проводятЬ внутрiшнiй аулит'(коiiроль)
Товариства,

l1.13. У звiтi викладаються виявлекi недолiки в дiяльностi 1'овариства. порушепня
фiнансовою установою вимог законодавства, причини. ttlo зумовили Taki недолiкi-r' таlабо
порушення, а також пропозицiТ rцодо ii усунення.

l2. вlдповцАльнIсть послдових осIБ, до посллових
ОБОВ,ЯЗКIВ ЯКИХ НАЛЕЖИТЬ БЕЗПОСЕРЕДНЯ РОБОТА З
клlснтлми, уклл,2ццllц тл викондння договорlв

ФIНАНСОВОГО ЛIЗИНГУ
l2.1. I]осадовi особи 'I'овариства, до посадових обов'язкiв яких н{lлеjtiить безлосерс.rнr

робота з Клiентами! укладання та виконання !оговорiв фiнансовоl,о лiзингr зобов'язанi:_ виконуватИ своi посадовi обов'язки на lliдставi посадових iнструкчiй. цкr Правltr Tl



BHyTpiшlHix регламенryючих докумен,гiв ТОВ (СФ);
- керчватись у своiй роботi чи|ll]им зако}lоJlавством Украjни:
- надавати органам контролю 'I'оварис,]-ва документи, ttеобхiдlIi дjlя KoIiТpoJlIo

вiдповiдностi здiйснення ними своiх посадових обов'язк jBi

- }lадавати iнформачiкэ про викоllанrlя llими Ilосадових обов'язкiв оргаllам Kolllp(}Jllo
Товариства;

не завдавати шкоди iHTepecaM Клiснта. не flоруtuувати лрав та iHTepeciB клiснтiв
Товариства;

- нести встаноыlену законом майнову вiдповiдал ьн icTb.
12.2. Посадовi особи Товариства, до посадових обов'язкiв яких нмежить безпосере,tlня

робота з Клiснтами, укладання та виконання flоговорiв фiнансового лiзингу несуть
вiдповiдал bHicтb за вчинюванi ttими дii в порядку та в межах. перелбачених чинtlим
законодавством Укратни.

l2.3. Праuiвник Товариства, до посадових обов'язкiв яких належить безпосередня робота з
Кл iентами, уклааання та виконання .Щоговорiв, несе вi.ltповiлаJl bHicl ь:

l2.4. За неналежне виконання або невиконання llосадових обов'язкiв, передбачених
посадовою iнструкчiсю - у межахj зазначених чинним трудовим законодаsством Украiни.

l2.5. За правопорушення, здiйсненiу проuесi свосiдiяльностi. - у межах зазначени\ чинниl\l
адмiнiстративним, кримiнмьним та цивiльним законодавством УкраТни.

l2.6. За HaHeceHi матерiальнi збитки - у межах. fазначених чинним трудовим та цивi:tьним
законодавством Украiни.

13. опис злвдАнь, якI пIдляглють виконАнню кожним
ПЦРОЗДIЛОМ ТОВАРИСТВА

. l3.1.. У.Товариствi вiдповiдно.до Статуту, iнших внутрiшнiх локументiв сrворюються
пiлроздiли вiдповiдно до завдань, якi мають виконуватися в рамках надання фiнансових послуг
ТоВ (сФ).

lЗ.2. Викошавчшй орган ТОВ <СФ>>. Виконавчий орган 'ГОВ (СФ)) стsорюсться та
здiйснюс функuiТу вiдповiдностi ло Статуry ТОВ <СФ>. Виконавчий орган очолю€ Лиректор,

!о завлань виконавчого органу вiлносять визl|ачеllня та плаl|}ваlillя поточllоi ,:tiяltыtосli
Товариства, у межах комлетенцii визначеноi Стаryтом.

завдання виконавчого органу с визначеllllя ltапрямкiв розвитку 
'I'оварисr,ва. встаtlовлеt|tlя

цiновоi. фiнансовоi полiтики та забезпечення налання фiнансо8их посл) l товариствоv вiдповiдliо
до чинного законодавства Уkраiни. Виконавчий орган вирiшус yci питання в межах наданих
йому повноважень, доручас виконання окремих органiзаuiйно-господарських функuiй iншим
посадовим особам Товариства, забезпечус додержання законностi, змiцнення логовiрноi
дисциплiни та облiку, а також викону€ iншi повноваження . наданi Статутом Товариства,

|3.3, Бухгалтерiя ТоВ (СФ>. Забезпечення велення бухгалтерського облiку Товарисгва
здiйснюсгься бухгалтерською службою - бухгалтерiсю в особi ['оловного бухгалтера, Завлаttttям
бухгалтерiТ с забезпечення прочесу органiзацii ведення облiку та складання фiнансовоТ звiтностi.
податковоi', статистичноi', регуляторноi звiтностi, що rрунтусться на даних бухгалтерського
облiку.

l3,4. Слрсба впутрiшнього аудиту (контролю) - Вiддiл аулиту внутрiшнього ТОВ
<СФ>. Вiддiл аулиту внутрiшнього як структурний л iдроздiл 'I'овариства мае TaKi ocHoBHi
завдання:

l3.4.1 рiчне плануванпя завдань служби внутрilttllього аулиту (коllтролю):
lЗ,4,2 реалiзачiя завдань згiдttо iз затверджеttиv tt.llaHoM:
lз.4.з сво€часне надання звiтiв Загальним Зборам учасникiв'Говариства. а у разi:
lЗ,4.4 сприяння органам управлiння Товариства в покраlценнi сисrеvи r llpaB"riHHr

Товариством;
l3.4.5 монiторинг впровадження структурними пiлроздiлами Товариства прийнrrк\

рекоменлачiй;
lЗ,4,6 вияыlення сфер потенчiйних збиткiв для Товариства. сllрият.ливи\ \ ч(1. д!.

шахрайства, зловживань i незаконного присво€ння коштiв'I'овариства:
lЗ,4,7 взасмодiя iз зовнiшнivи а)дитораvи:
l3.4.8 аналiз висновкiв зовнiшнiх аулиторiв га з,,liйспенttя MottiTopttHn шЕýп

ркоменлачiй зовнiшнiх аулиторiв:
l3,4.9 взаемодiя з iншими пiдроздiлами Товариства у сферi орга

монiторинry системи управл iння Товариством;
l3.4.10 участь у службових розслiдуваннях та iнформування органiв rц

про результати таких розсл lдувань;

-llrlf

Е



. lз.4.1l , розробка та впровадження програм оuiнки i пiдвищення якостi вц,трiшнього аудиry
(контролю).

l3.1. Юрплпчний вiддiл ТОВ <<СФ>>. Завданням юридичного вiддiлу € аналiз правових
аспекгiв з нааання фiнансових послуг, ко}rгроль за дотриманням норм чинного законодавства
при укладаннi договорiв, здiйснення захисту прав та iHTepeciB ТоВ (СФ) npu"o"n"" iu.ойrп,

14. порядокФIнлнсового монIторингупри нлдАнl
ПОСЛУГИ З ФIНАНСОВОГО ЛIЗИНГУl4.1. Уповноваженi особи ТовариСтва, якi безпосередньо здiйснюють фiнансовий

у_"_1,].о!""r, повиннi дотримуватись вимог вiдповiдних нормати вно_правових aKTiB прозапооlгання та протидiю легалiзацii (вiдvиванню) лохолiв. олержаних злочинниv шJlяхоv,
ФIнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброТ vасового знищення,

15. зАхистпЕрсонАльнихдАних.
лл,_l]:l л . J:::l_T::" пiдтверлжус. що буль-яка iнформачiя. яка стilла йому вiдома про Клit Hra 1звя]ку з ук:ладенням t виконанням .щоговору фiнансового лiзингу. с конфiденцiйнью та можебли поширена лише у випадках, перелбачёйиi чинним законодавством Укра'iЪи та.Щоговором
фiнансового л iзи нгу.

l6. вIдповIдАльнIсть cToPIH, IIорялок вирllIIЕння спIр}lих
питАнь

I6.1. Сторони несрь в iдповiдал ьн icTb вiдповiлно,lо умов !оrовору фiнансового;liзингr та
чинного законодавства Украiни.

l7. прикIнцЕвlIIоJIожЕння,
l7,1. iншi питання..не передбаченi tlормами ttих [Iрави:t врегуJlьовуються на пiлставi нсlрм

чин ного законодавства УкраТни.
.щолаток NsI Заявка про наданllя vайltа в.liзиltt

.Щодаток No2 Примiрний Щоговiр фiнансового лiзинry Ло

,-



flодаток J\Ъ l до Прави.lt надання послуг з фiнансового лirинt у

.Щпректору
Товариства з обмеженоrо

<Сузiр'я Фiнаttс>
(-' llpoK ittl, BiKпto|l.\, ВеitLtttцlчч

ЗАЯВКА ПРО НАДЛННЯ МАЙНА В ЛIЗИНГ

(вказати ФОП/ ПIБ, серiя та номер паслорту, киNl та

проживання , ресстрацiйний номер облiковоi картки

юридичнот особи , iдентифiкацiйн Ий Коlвк;ти

коли виданий , мiсце peccTpauii /

пла-гника полатку / найменування
м iсчезнаходження ), в особi
посалу, прiзвище, iм'я, по батьковi).

що дiс на пiдставi ( в казати: статуту, ловiреностi.

Назва об'скry
(квартира,

апартаменти,
булiвля,
споруда,

транспортний
засiб тощо),

мiсцезнаходже
ння

Продавечь
майна (назва,

контактна
особа, тел.)

Щiльове
призначення

BapTicTb
майна, грн.

Вид
лiзинry

Розмiр
авансового
л iзингового
платежу, О/о

Строк
лiзинг
уу

(Mic.)

Додаткова iнформаuiя:

року

Заявка затверджена:

Вiд Лiзингодавця:

положення тощо)

t Керуючись умовами Правил надання послуг з фiнансового лiзингу , Логовору фiнансового

лiзинry просимо Вас надати в лlзинг наступне маино:

!a



v


