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Додаток  1  до Наказу від 01.03.2023 р. № П-LEG-2023-14   

 Схема NST 

 
Банківська таємниця1 

 

Договір про співробітництво  

з елементами доручення №____ 

 

м. Київ                         «__» _____________ р. 

 

 

АТ «УКРСИББАНК» (іменований надалі – Банк), в особі __________________________________________, який діє на підставі  

____________________________, з однієї сторони та  

___________________________________________________________ (іменований надалі – Торговець), в особі 

_____________________________________,2  який/яка діє на підставі ___________3, з іншої сторони, далі разом іменовані – Сторони, а 

окремо – Сторона, уклали цей Договір про співробітництво з елементами доручення  (надалі – Договір) про нижченаведене 

Терміни та скорочення, що використовуються в Договорі: 

 

Група BNP Paribas Group  -  юридична особа "BNP Paribas S.A.", створена та діюча за законодавством Франції та зареєстрована в Торговому 

реєстрі компаній Франції (Париж) під номером 662042449, а також її члени, зокрема юридичні особи (включаючи їх  філії та структурні 

підрозділи), в яких  BNP Paribas S.A. є акціонером (учасником) та/або які прямо або  опосередковано контролюються  "BNP Paribas S.A." через 

володіння акціями або частками у статутних капіталах незалежно від фактичного розміру частки та/або шляхом  договірного або фактичного 

контролю. 

Законодавство з принципом екстратериторіальності -  нормативно правові акти США, Європейського Союзу та інших країн світу, 

а також розпорядчі документи ООН та/або інших міжнародних організацій, рішення яких є обов’язковими для виконання на території 

України та/або на території Франції та/або на території країн присутності компаній BNP Paribas Group (перелік країн, де присутня  BNP 

Paribas Group, розміщено на сайті  https://ukrsibbank.com), політики та правила Групи BNP Paribas Group, в тому числі направлені на 

впровадження нормативно-правових актів, вказаних в цьому визначенні 

Торговець – суб’єкт господарювання, який здійснює продаж Товарів Клієнтам. Перелік Торгових точок (магазинів) Торговця 

зазначений в Додатку 3 до Договору.  

Ідентифікація/верифікація Клієнта за допомогою порталу «Дія» - процедура перевірки дійсності документа в порталі «Дія», який 

пред’являє фізична особа. 

Клієнт – фізична особа, що має намір отримати споживчий кредит у Банку на купівлю Товару у Торговця. 

Доручення –  дії, що виконує Торговець/уповноважена особа Торговця,  зазначені в цьому Договорі.  

Кредитний договір – договір про надання споживчого кредиту між Банком та Клієнтом, за яким Банк надає кредитні кошти Клієнту на 

придбання Товару, а Клієнт зобов’язується повернути кредит, сплатити проценти та інші платежі за користування кредитом. 

Товар – будь-який товар та/або послуга, що купується Клієнтом для особистих потреб у Торговця за рахунок кредитних коштів наданих 

Банком.  

Початковий внесок  – частина вартості Товару, яку сплачує Клієнт за власні кошти.  

Портал «Дія» - це інформаційно-телекомунікаційна система, яка організаційно та функціонально складається з реєстру 

адміністративних послуг, електронного кабінету, мобільного додатка Порталу «Дія», інших підсистем та програмних модулів. 

Порядок оформлення споживчих кредитів – «Порядок оформлення споживчих кредитів агентами на території торгового 

підприємства – партнера Банку»,  що є документом, затвердженим згідно внутрішніх процедур Банку, з яким ознайомлений Торговець.  

Правила перевірки документів  – «Правила проведення перевірки документів позичальника та способи виявлення підроблених 

документів представниками Партнерів», що є документом, затвердженим згідно внутрішніх процедур Банку, з яким ознайомлений 

Торговець. 

Виробник – суб’єкт господарювання (завод, виробнича компанія тощо), з яким Торговець укладено договір, відповідно до якого 

Торговець продає Товари, вироблені виробником.4   

Внутрішні документи Банку з питань фінансового моніторингу щодо здійснення Торговцем ідентифікації та верифікації 

Клієнтів – внутрішні документи Банку, що встановлюють порядок здійснення Торговцем заходів щодо запобігання легалізації 

кримінальних доходів/фінансування тероризму в частині здійснення ідентифікації та верифікації Клієнтів, з якими Торговець та його 

представники ознайомлені до укладення Договору, та відповідно до яких Торговець в особі своїх представників здійснює дії в рамках 

виконання Договору, а саме, але не виключно: 

 Правила перевірки документів; 

 Порядок оформлення споживчих кредитів;; 

 Алгоритм дій Агентів.  

Rata@Net – програмний комплекс, який являє собою систему для обслуговування процесів, пов'язаних зі споживчим кредитуванням в 

Банку та надає певний функціональний набір інструментів для організації надання споживчих кредитів та для організації і забезпечення 

                                                 
У випадку вилучення пунктів необхідно змінити нумерацію відповідним чином 
1 зазначається тільки на примірнику Банку, на примірнику Клієнта видаляється 
2 Для юридичних осіб вказується посада та ПІБ уповноваженої особи. Для ФОП даний текст заповнюється тільки у випадку, якщо від 

імені ФОП діє особа, відмінна від самої ФОП (представник). Для ФОП, яка діє від свого імені, даний текст видаляється; 
3 Для юридичних осіб зазначається Статут або Довіреність ( дата її видачі та номер).У випадку, якщо Договір  укладається з ФОП,  

від імені якої діє представник, зазначається Довіреність (дата її видачі та номер). У випадку, якщо Договір  укладається з ФОП, що 

діє від власного імені  – слова «який/яка  діє на підставі» видаляються з тексту Договору.           
4  Зазначається лише у разі, якщо  передбачається замовлення Торговцями Товарів у підприємств - виробників  

 

https://ukrsibbank.com/
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навчання та контролю отриманих знань Торговцем та його персоналом (за наявності у штаті) вимогам законодавства та внутрішніх 

нормативних документів Банку з питань споживчого кредитування, ідентифікації та верифікації Клієнтів, захисту персональних даних, 

банківської таємниці іншої інформації з обмеженим доступом. Доступ до системи Rata@Net надається Торговцю шляхом передачі його 

представникам логіну та паролю доступу.  

 

1. Предмет договору.  

1.1. За цим Договором Сторонами здійснюється взаємовигідне співробітництво під час купівлі Товарів Клієнтами за рахунок кредитних 

коштів, що надаються Банком.   

1.2. В межах цього Договору Торговець діє у якості кредитного посередника, а саме: кредитного агента. 

1.3. Співробітництво Сторін здійснюється на принципах взаємодовіри та добропорядності. 

1.4. Сторони здійснюють співробітництво на умовах даного Договору тільки у випадку відповідності та неухильного дотримання 

Торговцем або6 персоналом Торговця всіх вимог Закону України «Про споживче кредитування»  та Постанови Правління НБУ № 50 

«від 08 червня 2017 р. «Про впорядкування діяльності кредитних посередників у сфері споживчого кредитування на ринку банківських 

послуг» (надалі – Постанова ПНБУ № 50).  

1.5. Торговець здійснює контроль за відповідністю персоналу _________2 вимогам Постанови ПНБУ № 50 та6 запевняє Банк, що: 

 Торговець або6та персонал Торговця відповідає вимогам, встановленим Постановою ПНБУ № 50 до кредитних посередників, 

а саме: 

- є резидентом(-ами) України відповідно до Податкового кодексу України; 

- має (-ють) повну цивільну дієздатність; 

- має (-ють) достатній рівень знань у сфері споживчого кредитування; 

- має (-ють) бездоганну ділову репутацію; 

 надає послуги Банку в рамках цього Договору з дотриманням вимог законодавства у сфері споживчого кредитування, в т.ч. 

Постанови ПНБУ № 50, та захисту персональних даних. 

1.6. Банк здійснює постійний контроль за рівнем знань Торговця або6 персоналу Торговця з питань споживчого кредитування, 

фінансового моніторингу в частині здійснення ідентифікації та верифікації Клієнтів, захисту персональних даних, банківської таємниці 

та іншої інформації з обмеженим доступом, що стане відомою в процесі реалізації даного Договору, шляхом проведення періодичного 

тестування. Про успішне проходження тестування Торговцем або6 персоналом Торговця свідчить підписаний Банком та Агентом Акт 

проведення інструктажу.  

1.7. В межах цього Договору  Банк доручає, а Торговець зобов’язується вчиняти від імені Банку наступні дії: 

- пошук Клієнтів з обов’язковим інформуванням Клієнтів, про те, що збір та оформлення документів щодо кредитування на придбання 

Товару здійснюється Торговцем за дорученням та на умовах Банку; 

- інформування Клієнтів про умови та порядок кредитування Банком; 

- здійснення ідентифікації та верифікації Клієнтів (у чіткій відповідності до вимог, що встановлюються законодавством та Внутрішніми 

документами Банку з питань фінансового моніторингу щодо здійснення Торговцем ідентифікації та верифікації Клієнтів); 

- внесення даних Клієнта за допомогою наданого Банком програмного забезпечення “Rata@net” для проведення аналізу можливості 

видачі кредиту; 

-  оформлення пакету документів, необхідних  для ідентифікації та верифікації Клієнтів та видачі кредиту (відповідно до Додатку №1 

до Договору),  

- оформлення/заповнення Кредитних договорів згідно наданих Банком типових форм договорів (здійснюється виключно після 

отримання позитивного рішення Банку щодо кредитування Клієнта та у повній відповідності з умовами такого рішення); 

-  підготовку документів страхування, передачу документів Страхувальникам; 

- інші дії в межах Договору.  

1.8. З метою здійснення від імені Банку ідентифікації та верифікації Клієнтів в рамках Договору: 

 Банк організовує, а Торговець проходить навчання або 5 Торговець забезпечує проходження навчання керівником(-ами) 

та працівниками Торговця (надалі – персонал Торговця або Агенти) з питань запобігання легалізації кримінальних 

доходів/фінансування тероризму в частині здійснення ідентифікації та верифікації Клієнтів; 

 Банк ознайомлює, а Торговець на регулярній основі (але не рідше 1 разу на рік) протягом дії Договору ознайомлюється 

або6 Торговець забезпечує ознайомлення персоналом Торговця з вимогами внутрішніх документів Банку з питань 

фінансового моніторингу в частині здійснення ідентифікації та верифікації Клієнтів шляхом проходження навчання, 

організованого Банком.  

Про ознайомлення Банком Торговця або6 персоналу Торговця з внутрішніми документами Банку, що регулюють 

здійснення ідентифікації та верифікації Клієнтів, до встановлення договірних відносин за Договором свідчить надане до 

Банку «Запевнення кредитного посередника щодо працівників6» ; 

Про необхідність ознайомлення з актуалізованими внутрішніми документами Банку, що регулюють здійснення 

ідентифікації та верифікації Клієнтів, Банк повідомляє Торговця засобами програмного забезпечення, що 

використовується Сторонами для обслуговування процесів, пов'язаних зі споживчим кредитуванням, не пізніше 5 робочих 

днів з дати затвердження відповідних актуалізованих внутрішніх документів Банку. 

Контроль за рівнем знань вимог внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу в частині здійснення 

ідентифікації та верифікації Клієнтів здійснюється Банком у порядку, визначеному в п. 1.6. цього Договору. 

 Торговець забезпечує виконання вимог законодавства з питань запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансування 

тероризму в частині здійснення ідентифікації та верифікації Клієнтів; 

 Торговець забезпечує технічну спроможність здійснення ідентифікації та верифікації Клієнтів (наявність комп’ютерної 

техніки, відповідного програмного забезпечення, комунікаційних засобів, захищеності електронних систем тощо); 

                                                 
5 Обрати необхідне: якщо партнер є суб’єктом господарювання, що використовує найману працю, слід зазначити  «та 

персоналом», в іншому випадку зазначається назва партнера згідно Договору 
6 Зазначається у випадку, якщо партнер є суб’єктом господарювання, що використовує найману працю 
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 Торговець забезпечує негайне надання Банку інформації/документів/копій документів, засвідчених відповідно до вимог 

законодавства України, щодо ідентифікації та верифікації Клієнтів у порядку, встановленому Договором; 

 Банк забезпечує контроль за дотриманням Торговцем або6 персоналом Торговця встановленої Банком процедури 

здійснення ідентифікації та верифікації Клієнтів або5 Споживачів.  

1.9.  Сторони погодили, що дії, визначені у п.1.7. цього Договору, має право вчиняти Торговець в особі Агентів. 

Агентами можуть бути особи, які: 

- пройшли  навчання (інструктаж) з питань споживчого кредитування, ідентифікації та верифікації Клієнтів, захисту персональних 

даних, банківської таємниці іншої інформації з обмеженим доступом, та  за результатами проходження навчання успішно склали 

тестування, 

та  

- інформацію про яких Торговець надав Банку шляхом направлення письмового повідомлення, засвідченого підписом уповноваженої 

особи і печаткою Торговця(за необхідності). 

З питань споживчого кредитування, в т.ч. здійснення ідентифікації та верифікації Клієнтів, та захисту персональних даних Торговець 

щорічно проходить або6 Торговець  забезпечує щорічне проходження персоналом Торговця навчання, організованого Банком. 

Агенти здійснюють дії, передбачені пунктом 1.7. Договору, у відповідності  до Алгоритму дій Агентів, що наведений у Додатку 5 до 

Договору, з урахуванням Правил перевірки документів та Порядку оформлення споживчих кредитів.  

Агенти здійснюють дії в рамках цього Договору лише після отримання ними паролю доступу до системи “Rata@net”, що фіксується в 

Акті проходження інструктажу, який підписується з  Агентами за формою, наведеною у Додатку 6 до Договору.  

1.10. Торговець не має права залучати третіх осіб до вчинення дій, визначених п.1.7 даного Договору, без письмової згоди Банку та 

дотримання вимог, описаних у п.1.4., 1.8. та п. 1.9. Договору. У будь-якому випадку Торговець несе перед Банком повну 

відповідальність за дії/бездіяльність третіх осіб (спричиненні збитки, порушення умов Договору), допущених ним до виконання даного 

Договору. 

1.11. Торговець підтверджує, що Агенти, які безпосередньо залучені до вчинення дій, передбачених цим Договором, мають відповідний 

рівень підготовки, який відповідає суті Договору. 

 

   

2. Порядок взаємодії  Сторін  

 

2.1.При зверненні Клієнта з бажанням придбати Товар за рахунок кредитних коштів Торговець здійснює виставлення рахунку-фактури 

на повну вартість Товару та резервує вказані у рахунку-фактурі Товари на строк  не більше _____________  днів. 

2.2. Торговець на підставі документів, наданих йому Клієнтом, засобами програмного комплексу Банку “Rata@net” передає Банку 

інформацію про Клієнта, який звернувся до Торговця з метою придбання Товару за рахунок кредитних коштів в порядку, передбаченому 

Алгоритмом дій Агентів (Додаток 5 до Договору), Правилами перевірки документів, Порядком оформлення споживчих кредитів та 

іншими Внутрішніми документами Банку з питань фінансового моніторингу щодо здійснення Торговцем ідентифікації та верифікації 

Клієнтів. 

2.2.1 У випадку, якщо Торговець провів інтеграцію з Порталом «Дія» та має необхідні технічні налаштування , передбачені чинним 

законодавством України, для Ідентифікації/верифікації Клієнта за допомогою порталу «Дія»,  Торговець вчиняє відповідні дії, 

спрямовані на отримання ідентифікаційних даних Клієнта через Портал «Дія» та проведення ідентифікації, верифікації Клієнта, 

передбачені Додатком 5 «Алгоритм дії Агентів» до цього Договору.  

2.3. Банк здійснює оцінювання Клієнта на предмет можливості видачі йому кредиту для придбання Товару у Торговця, та у випадку 

згоди на видачу кредиту видає Торговцю письмове підтвердження про можливість надання кредиту (далі – Лист -повідомлення) за 

формою, наведеною у Додатку 2. 

2.4.  Сторони погодили, що Банк, при інформуванні Торговця, про можливість надання кредиту Клієнту може використовувати або 

власноручний підпис уповноваженого представника Банку за довіреністю, або за допомогою факсимільного відтворення підпису однієї 

з нижченаведених уповноважених осіб та печатки Банку.  Зразки факсимільного відтворення підпису та печатки, які можуть бути 

використані Банком при оформленні інформаційного повідомлення про можливість надання кредиту Клієнту :  

  
 

 

Посада Зразок підпису ПІБ Зразок печатки банку 

Начальник Департаменту з 

продажів продуктів 

споживчого кредитування 
 

Трегубов Борис Юрійович 

 

 

Начальник Центру 

маркетингу та прямих 

продажів споживчого 

кредитування  

 

  

Дікфідан Віолетта Сергіївна  

 

  

  Або 
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Заступник Голови Правління –  

Директор з питань споживчого 

кредитування АТ «УКРСИББАНК»  

 

 Кадуліна Юлія Романівна 

 

 

2.4.1. Сторони домовились, що у випадку зміни уповноваженої особи Банку, у зв’язку з чим  змінюватиметься зразок аналогу підпису 

відповідної особи, наведений у п. 2.4. Договору,  Банк повідомляє про це письмово Торговця  шляхом направлення рекомендованого 

листа,  засвідченого печаткою та підписом представника Банку.  При цьому додаткова угода до Договору не укладається. 

2.5. Торговець, у випадку отримання від Банку позитивного рішення щодо можливості кредитування Клієнта (за формою, наведеною у 

Додатку 2 або 10 до цього Договору) роздруковує з програмного забезпечення, наданого Банком, через автоматичне формування на 

основі електронних форм Анкету – заяву про надання кредиту, Інформаційний лист та  Кредитний договір, що погоджені Банком, 

підписує зазначені документи у Клієнта та забезпечує факсимільне відтворення печатки та підписів уповноважених осіб Банку на 

Кредитному договорі за зразком , наведеним у п. 2.4. цього  Договору.  

2.6. Торговець на підставі отриманого ним від Банку  Листа-повідомлення передає Товар Клієнту та фіксує факт передачі Товару 

Клієнту шляхом проставляння підпису представника Торговця 7 і Клієнта на Листі-повідомленні поряд з відміткою «товар отримано».    

2.7. Торговець в день передачі Товару Клієнту зобов’язується передати засобами системи “Rata@net” скан-копії належним чином 

оформлених документів, передбачених Додатком 1 до цього Договору,  Листа-повідомлення (з відміткою про передачу Товару 

Клієнтові та підписом  представника Торговця  та 8 Клієнта , а також видаткової накладної, що свідчить про передачу Товару Клієнту. 

 

2.8. Банк перевіряє правильність оформлення документів,  передбачених п. 2.7. Договору та, у разі відсутності зауважень до документів,   

встановлює у програмному забезпеченні “Rata@net” статус угоди  «Угоди до фінансування».  Протягом операційного дня, що слідує за 

датою встановлення статусу «Угоди до фінансування» або у випадку, коли за датою встановлення статусу «Угоди до фінансування» 

слідує більше двох поспіль святкових та/або неробочих, та/або вихідних днів по завершенню таких святкових та/або неробочих, та/або 

вихідних днів протягом двох операційних днів Банк здійснює перерахування кредитних коштів на рахунок Торговця зазначений в п.9.2. 

Договору. У разі наявності зауважень до зазначених у п. 2.7. документів, Банк повідомляє про це Торговця шляхом направлення 

повідомлення  засобами програмного комплексу Банку “Rata@net”.  При цьому Торговець зобов’язується виправити недоліки у 

документах протягом 7 (семи) робочих  днів  з дати повідомлення про це Банком.   

2.9. У випадку бажання Клієнта  повернути Товар Торговцю та відмовитись від Кредитного договору відповідно до Закону України 

«Про  споживче кредитування» та з урахуванням умов цього Договору, Торговець зобов’язаний надати Клієнту для заповнення 

Повідомлення про відкликання згоди на укладання договору або Повідомлення про відмову від Додаткової угоди до Кредитного 

договору (у випадку, якщо Клієнт придбавав Товар на умовах платіжного плану, що передбачений умовами Додаткової угоди до 

Кредитного договору і не бажає відмовлятися від кредитного ліміту, передбаченого Кредитним договором) (за формою Додатка №4 до 

цього Договору). Факт повернення Товару засвідчується підписом представника Торговця/Агента та самим Клієнтом на Повідомленні. 

Після цього скан-копія Повідомлення направляється в Банк.  

Враховуючи особливості доставки Товару, строки проведення Торговцем перевірки первісного стану Товару, необхідного для його 

повернення та з огляду на бажання Сторін виявити лояльність до Споживачів, Сторони домовились, що звернення Клієнтів щодо 

повернення Товару та відмови від Кредитного договору (а також відмову від умов Додаткової угоди до Кредитного договору, яка 

передбачає придбання Товару на умовах платіжного плану) можуть розглядатися Торговцем та Банком  протягом  25 календарних днів 

з дати укладення Кредитного договору/Додаткової угоди до нього. 
 2.10. Сторони погоджують наступний спосіб і метод організації захисту каналу передачі інформації Торговцем в Банк:  обмін 

інформацією здійснюється виключно за допомогою наданого Банком програмного комплексу Банку “Rata@net”, робота якого 

здійснюється по захищеному каналу з використанням протоколу HTTPS, версія SSL – не нижче 3. 

  

3. Права і обов’язки сторін 

3.1. Права Банка: 

3.1.1.Отримувати інформацію від Торговця про виконання умов Договору та щодо виконання доручень Банку. 

3.1.2. Встановлювати вимоги до Клієнтів та перелік документів, необхідних при оформленні кредиту, в т.ч. і при здійсненні 

ідентифікації та верифікації Клієнтів. 

3.1.3. Надавати консультації Торговцю в процесі впровадження кредитних програм.  

3.1.4. Здійснювати попередню перевірку, навчання (тренінг) і тестування Агентів Торговця, як в приміщеннях Торговця, так і в 

приміщеннях Банку. 

3.1.5. Прийняти документи, що стосуються кредитування, та здійснити перевірку цих документів на відповідність вимогам даного 

Договору. У випадку виявлення недоліків, вимагати від Торговця їх виправлення. 

3.1.6. Відмовитись від кредитування Клієнтів,  якщо Товар протягом 30 календарних днів з дати( укладення кредитного договору не 

буде наданий Клієнту з будь-яких причин або буде виявлене порушення вимог Банку з питань фінансового моніторингу щодо 

здійснення Торговцем ідентифікації та верифікації Клієнтів. 

3.1.7. Проводити перевірки Торговця, його Агентів з метою контролю за дотриманням Торговцем виконання доручень, в тому числі 

умов кредитування, умов дотримання процедур та правильності укладених Торговцем із Клієнтами договорів, процедур здійснення 

                                                 
7 Якщо умовами Договору передбачено, що Торговець не ставить відмітку на листі-повідомленні, то слова, виділені  жовтою 

заливкою, видаляються 
8 Якщо умовами Договору передбачено, що Торговець не ставить відмітку на листі-повідомленні, то слова, виділені  жовтою 

заливкою, видаляються 
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ідентифікації та верифікації Клієнтів, а також перевіряти надання Агентами  письмового зобов’язання про збереження банківської 

таємниці  в будь-який момент протягом строку дії Договору. 

3.1.8. Банк має право блокувати доступ та облікові записи Агентів у системах та сервісах Банка. 

3.1.9. Не погодити Кредитний договір у випадку оформлення Кредитного  договору Торговцем від імені Банку з перевищенням 

повноважень, наданих Торговцю цим Договором та Довіреністю 

3.1.10. Встановлювати вимоги по реалізації кредитних програм, а саме: 

 - перелік програм кредитування; 

 - основні умови кредитування; 

 - проценті ставки, порядок погашення заборгованості, максимальний строк кредитування, розмір першочергового внеску (при 

наявності) тощо; 

 - вимоги до процедури здійснення ідентифікації та верифікації Клієнтів, оформлення кредитів, алгоритми роботи з програмним 

забезпеченням, наданим Банком; 

     - вимоги до Клієнтів та перелік документів, необхідних для надання кредиту, в т.ч. для ідентифікації та верифікації Клієнтів. 

3.1.11. З метою здійснення навчання Агентів Торговця, їх тестування, надання консультацій Агентам Торговця щодо укладання 

договорів та виконання цього Договору, Банк має право направляти свого представника, а Торговець відповідно надає місце для 

забезпечення знаходження представника Банку на території Торговця 

3.1.12. У випадку необхідності направляти вмотивовані, в т.ч. письмові, запити до Торговця щодо надання останнім відповідей та будь-

яких документів, що пов’язане із виконанням Сторонами цього Договору (при проведенні Банком службових перевірок/розслідувань 

чи з’ясування інших виробничих питань тощо). 

3.2. Обов’язки Банка: 

3.2.1. Видати  Торговцю Довіреність  на виконання Торговцем повноважень, передбачених цим Договором.  

3.2.2. Надавати Торговцю всю необхідну інформацію для  виконання доручень Банку. Ознайомлювати Торговця із  загальними 

правилами та основними принципами надання споживчих кредитів фізичним особам 

3.2.3. Проводити підготовку Агентів Торговця з питань роботи з Клієнтами, здійснення ідентифікації та верифікації Клієнтів, укладення 

договорів, оформлення документів, необхідних для своєчасної видачі кредитних коштів в порядку, що погоджується Сторонами.  

3.2.4. Надавати програмне забезпечення Торговцю (доступ до програмного комплексу Банку “Rata@net”) з метою виконання Торговцем 

доручень Банку. 

3.2.4. Укладати Кредитні договори з Клієнтами на умовах перерахування кредитних коштів на рахунок Торговця.  

3.2.5. Своєчасно інформувати Торговця про зміну умов реалізації кредитних програм. До таких умов відносяться розмір 

першочергового внеску (при наявності), максимальний строк кредитування, розмір процентної ставки, порядок погашення 

заборгованості тощо.  

3.2.7. Надати для використання в роботі Торговцю типові форми договорів, форми заяв та інших документів, що формують кредитну 

справу шляхом розміщенні їх в системі Rata@net. 

3.2.8. Належним чином зберігати інформацію, що становить банківську таємницю, та нести відповідальність за її збереження у порядку, 

встановленому законодавством України. 

3.3. Права Торговця: 

3.3.1. Здійснювати пошук Клієнтів. 

3.3.2. Отримувати від Банку необхідне навчання, методичну та консультаційну допомогу, та інші матеріали згідно умов цього Договору. 

3.3.3. Проводити самостійно (за погодженням з Банком) або спільно з Банком маркетингові заходи по залученню Клієнтів. 

3.4. Обов’язки Торговця: 

3.4.1. Виконувати доручення Банку, що зазначені в цьому Договорі та Довіреності. 

3.4.2. Належним чином уповноважувати своїх Агентів, в особі яких Торговець буде виконувати доручення, надане йому Банком, згідно 

цього Договору. 

3.4.3. Проводити свою діяльність в рамках погодженої Сторонами єдиної програми кредитування, що доведена Банком. Використання 

інших продуктів, а також зміна Торговцем вимог до програм кредитування не допускається. 

3.4.4. Ознайомитись (та ознайомити своїх Агентів) з вимогами Закону України «Про споживче кредитування», Постанови Правління 

ПНБУ № 50 та вимогами Внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу щодо здійснення Торговцем ідентифікації та 

верифікації Клієнтів. Вчиняти дії в рамках цього Договору у чіткій відповідності до  вимог, встановлених у зазначених документах.   

 3.4.5. Використовувати в роботі виключно ті типові форми договорів та інших документів, що надані Банком, оформлювати їх 

належним чином. 

3.4.6. Проводити навчання серед Агентів для реалізації кредитних продуктів Банку. Ознайомлювати Агентів з усіма інформаційними 

матеріалами, що надаються Банком Торговцю. 

 3.4.7. Інформувати Клієнтів про наявні в узгоджених Банком Страхових компаніях програм страхування, повідомляти про переваги 

страхування в зазначених Страхових компаніях та рекомендувати Клієнтам здійснювати страхування відповідно до програм, 

запропонованих узгодженими Банком Страховими компаніями. 

3.4.8. Надавати Банку в письмовій формі (у вигляді листа, оформленого на бланку Торговця, засвідченого підписами уповноваженої 

особи Торговця та печаткою Торговця (за необхідності))  інформацію з  переліком своїх Агентів, які успішно пройшли навчання та 

будуть допущені до роботи. Інформація повинна містити прізвище, імя, по-батькові Агента, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків (ІПН), адреса реєстрації/ місце проживання, а також найменування Торговця та адреса магазину, у якому працює 

даний Агент. 

3.4.9. Передати Банку оригінали пакету документів Клієнта – кредитної справи (згідно переліку документів наведеному в Додатку №1 

до Договору) не пізніше 8 робочих днів, наступних за датою видачі кредиту, за Актом прийому-передачі кредитних справ , який 

укладається та підписується уповноваженими представниками Банку та Торговця, а також документа, що підтверджує здійснення 

Торговцем оплати Виробнику за рахунок кредитних коштів, перерахованих Банком згідно умов Договору.9  У випадку, якщо отримання 

ідентифікаційних даних Клієнта, ідентифікація/верифікація Клієнта відбувається через Портал «Дія» та Торговець/Агент  направив 

                                                 
9 Виділена фраза зазначається лише у разі, якщо Договір передбачає замовлення Торговцями  Товарів у Виробників і здійснення 

оплати Товару Торговцем Виробнику за рахунок кредитних коштів Банку.   
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Банку опії електронних документів Клієнта (в порядку, передбаченому Додатком 5 до цього Договору),   паперові копії документів 

Клієнта  (що містять ідентифікаційні дані) при формуванні кредитної справи та передачі її Банку не додаються. Передача електронних 

копій цих документів відбувається згідно Додатку 5 до цього Договору.  

3.4.10. Забезпечити належними умовами працівників Банку для проведення перевірок та тестування Агентів.  

3.4.11. У разі ініціювання Клієнтом повернення Товару Торговцю, Торговець зобов’язується повідомити про це Банк в день звернення 

Клієнта засобами системи “Rata@net”.  

3.4.12. У разі повернення Клієнтом Товару, видати Клієнту документ, що підтверджує отримання поверненого Товару (акт 

прийняття/акт повернення тощо). 

3.4.13. У разі відмови Клієнта від Товару та/або повернення Товару Клієнтом, повертати вартість Товару, сплачену за рахунок 

кредитних коштів, на рахунок Банку в рахунок погашення зобов’язань Клієнта перед Банком не пізніше ніж 7 (сім) календарних днів з 

дня повернення Товару Клієнтом та підписання Повідомлення про відкликання згоди (Додаток 4 до цього Договору). 

3.4.14. Повідомити на вимогу Банку всі відомості про хід виконання його доручення за цим Договором; 

3.4.15. У разі дострокового припинення цього Договору повернути Банку довіреність, строк якої не закінчився, і надати звіт про 

виконання доручень. 

3.4.16. Негайно інформувати Банк про втрату або компрометацію авторизаційних даних Агентів  з метою блокування облікового запису 

та паролю у системах Банку. 

3.4.17. Отримувати облікові записи та паролі від Банку для доступу до програми Rata@Net. 

3.4.18. Завчасно інформувати Банк шляхом направлення офіційного листа-повідомлення з підписом та печаткою Торговця (за 

необхідності) щодо необхідності блокування доступів до систем і сервісів Банку Агентів Торговця у зв’язку з припиненням виконання 

ними доручень відповідно до цього Договору.     

3.4.19. У разі відмови Клієнта від Товару та/або повернення Товару на підставі Закону України «Про захист прав споживачів» Торговець 

зобов’язаний протягом 7 (семи) календарних днів, з моменту повернення Клієнтом Товару повернути сплачені Клієнтом кошти за Товар 

на рахунок Банку,  вказаний в Повідомленні про відкликання згоди (Додаток 4 до цього Договору).  

3.4.20. Торговець гарантує здійснювання контролю за ходом та якістю здійснення дій Агентами за цим Договором. 

3.4.21. Торговець (у тому числі, якщо він також за іншими договорами з іншими особами (у т.ч. фінансовими установами) надає 

послуги/виконує роботи аналогічні тим, які становлять предмет цього Договору), гарантує, що докладає максимум зусиль для 

забезпечення належного рівня конфіденційності щодо недопущення змішування/втрати конфіденційної інформації Банку а також 

інформації, що становить банківську таємницю, недопущення доступу до такої інформації інших/сторонніх осіб.  

3.4.22. На запити Банку, отримані згідно п. 3.1.1 Договору, надавати останньому письмові відповіді та будь-які документи, що пов’язані 

із виконанням Сторонами цього Договору у строк до 3-х робочих днів з моменту отримання відповідного запиту Банку. 

3.4.23. Надавати Банку повну, актуальну та достовірну інформацію, документи, необхідні для перевірки Банком Торговця або6 та 

персоналу Торговця на відповідність вимогам Постанови ПНБУ № 50, в тому числі, але не виключно документи по формі, передбаченій 

Додатками до цієї Додаткової угоди.  

Про внесення змін до зазначеної у даному пункті Договору інформації Торговець зобов’язаний повідомити Банк не пізніше, ніж 3 (три) 

робочі дні з дня внесення змін до інформації,  зазначеної у даному пункті Договору. 

3.4.24. У разі зміни місцезнаходження та/або реквізитів Торговця письмово повідомити про це Банк не пізніше наступного робочого 

дня з дати виникнення таких змін. У разі неповідомлення Торговцем Банк про зміну своїх реквізитів, адреси, електронної пошти, Банк 

використовує дані Торговця, вказані в Договорі. При цьому всю відповідальність за наслідки такого неповідомлення несе Торговець. В 

цьому випадку листи, електронні повідомлення , направлені Банком на адресу /електронну адресу Торговця, зазначену в Договорі, 

вважаються належним чином відправлені.  

3.4.25. Забезпечити технічну спроможність здійсненням Торговцем ідентифікації та верифікації Клієнтів на належному рівні (зокрема, 

наявність комп’ютерної техніки, відповідного програмного забезпечення, комунікаційних засобів, захищеність електронних систем). У 

випадку , якщо Торговець проводить ідентифікацію та верифікацію Клієнтів за допомогою Порталу «Дія», Торговець гарантує 

проведення необхідної технічної інтеграції з Порталом, необхідної для отримання електронних копій ідентифікаційних документів 

Клієнтів , завірених кваліфікованою електронною печаткою Державного підприємства «Дія».  

 

 

 

4. Гарантії Сторін . 

4.1. Банк гарантує, що: 

4.1.1. він має всі необхідні для кредитування Клієнтів дозволи і ліцензії НБУ;  

4.1.2. що  Договір підписаний з боку Банку  належним чином уповноваженою на це особою і підписання Договору не є перевищенням 

її повноважень; 

4.1.3. як частина міжнародної фінансової групи BNP Paribas Group, здійснює свою діяльність відповідно до політик корпоративної 

соціальної відповідальності (CSR) і принципів Глобального Договору ООН (UN Global Compact, 2000). 

Банк очікує від Торговця: 

- Дотримання основних прав людини; 

- Охорони трудових відносин (зокрема, щодо свободи об'єднання та укладення колективних трудових договорів, недопущення форм 

примусової праці, дитячої праці, дискримінації у сфері праці та зайнятості); 

- Охорони навколишнього середовища (слідування програмі сталого розвитку, сприяння розвитку та поширенню екологічно безпечних 

технологій, зниження споживання ресурсів (води, електроенергії, паперу тощо), відповідальне управління викидами та відходами); 

- Протидії всім формам корупції, включаючи здирництво та хабарництво. 

 

4.2. Торговець гарантує : 

4.2.1. що він належним чином уповноважив всіх своїх Агентів на вчинення дій, передбачених цим Договором, від  імені Торговця. 

4.2.2. що він ознайомлений, ознайомив своїх Агентів, на регулярній основі відповідно до умов Договору буде ознайомлюватись та 

забезпечувати ознайомлення своїх Агентів та  погоджується  з усіма інформаційними матеріалами, що надаються Банком, в тому числі  

з документами, визначеними у п. 3.4.4. даного Договору.   
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4.2.3. що він несе повну відповідальність за дії, що вчиняються його Агентами  та зобов’язується відшкодувати Банку усі фактично 

підтверджені збитки, спричиненні неналежним виконанням своїх обов’язків Агентами. 

4.2.4. що він вживає засобів щодо збереження інформації, що передається Торговцю/Агенту для виконання цього Договору  та несе 

відповідальність за її несанкціоноване розголошення.  

4.2.5. що доступ Агентам Торговця до систем Банку та виконання доручень відповідно до цього Договору буде здійснено лише після 

підписання такими працівниками відповідного зобов’язання про збереження банківської таємниці за формою, наданою Банком .    

 

5. Відповідальність сторін 

5.1. Сторони несуть відповідальність за даним Договором відповідно до чинного законодавства України. 

5.2. Кожна із Сторін зобов’язується зберігати інформацію та забезпечити захист інформації, що становить банківську та комерційну 

таємницю, персональні дані, про які стало відомо в процесі реалізації даного Договору, та зобов’язується не передавати таку інформацію 

стороннім особам. У випадку несанкціонованого розголошення Агентами Торговця  банківської /комерційної таємниці або 

персональних даних Клієнтів, що стали відомі Агенту у зв’язку із виконанням цього Договору,  усі збитки, заподіяні Банку у зв’язку з 

цим,  несе Торговець. У випадку відмови Торговця від використання засобів криптозахисту (засоби захисту передачі даних шляхом 

електронної пошти) Банк не несе відповідальності за незбереження конфіденційності інформації за цим Договором.  
5.3. Торговець несе відповідальність за повноту та правильність документів, які повинен заповнювати та підписувати Клієнт і які 

оформлюються Агентами Торговця, а також за повноту і достовірність інформації про Клієнта, перевірку документів, ідентифікацію та 

верифікацію якого здійснював Агент Торговця. У випадку, якщо  ідентифікація та/або верифікація Клієнтів, здійснена Торговцем 

(Агентами) з порушенням вимог, встановлених Банком  та чинним законодавством Торговець зобов’язаний за першою вимогою Банку 

сплатити Банку штраф у розмірі суми профінансованого кредиту. А якщо внаслідок таких порушень  до Банка були застосовані засоби 

впливу з боку Національного банку України у вигляді штрафу,  Банк має право вимагати від Торговця сплатити штраф, що дорівнює 

сумі штрафу, застосованого Національним банком України по відношенню до Банка. При цьому Торговець зобов’язаний сплатити 

штраф за першою вимогою Банку.   

5.4. Торговець несе відповідальність за не передачу та/або несвоєчасну передачу в Банк повного пакету оригіналів документів, що 

передбачені пунктом 3.4.9. цього Договору. У випадку втрати Торговцем кредитної справи Торговець сплачує Банку штраф у розмірі 

100% від профінансованого кредиту, кредитна справа за яким втрачена. У випадку , якщо Торговець передав Банку  неповну кредитну 

справу (відсутній будь-який з документів кредитної справи) або у випадку, якщо якийсь з документів кредитної справи оформлений з 

порушенням вимог Банку до оформлення документів кредитної справи (та ці порушення не були виправлені Торговцем в порядку, 

передбаченому цим Договором), Банк має право вимагати від Торговця сплатити штраф у розмірі 20% від суми профінансованого  

кредиту. 

5.5. За кожне порушення Торговцем (Агентами) правил оформлення кредиту, зазначених у Алгоритмі дій Агентів (Додаток 5 до 

Договору), а також  у випадку, якщо Банк виявить та надасть Торговцю підтверджені факти шахрайства (маніпуляції, викривлення 

даних клієнта, зговір, підробка документів і т.д.) з боку Торговця (Агентів),  Банк має право вимагати у Торговця  сплати штрафу у 

розмірі 100% від суми профінансованого кредиту, при оформленні якого мало місце відповідне порушення або шахрайство або акт 

корупції. 

5.6. Торговець сплачує за першою вимогою Банку штраф в розмірі суми профінансованого кредиту, за яким мало місце шахрайство. 

5.7. Торговець несе повну відповідальність відповідає за всі операції, що були вчинені Агентами в інтересах Банку згідно цього 

Договору. 

5.8. У випадку порушення Торговцем свого зобов’язання щодо повернення кредитних коштів Банку у випадках, передбачених пунктом  

3.4.13.  Договору, Торговець сплачує Банку пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невиконаного зобов’язання 

(неповернутих кредитних коштів),  за кожен день прострочення виконання зобов’язання.   

 

6. Вирішення спірних питань. 

6.1. Всі спори, що виникають в процесі виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів. 

6.2 У випадку, якщо Сторони не дійдуть згоди шляхом переговорів, спірні питання будуть вирішуватись в судовому порядку на підставі 

чинного законодавства України.  

 

7. Інші умови. 

 

7.1. Сторони домовились про те, що Торговець, надаючи Банку послуги в рамках Договору, зобов’язується здійснювати співробітництво 

з дотриманням наступних вимог: 

- дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо захисту прав та інтересів Клієнтів (Споживачів); 

- не вчиняти дії та правочини, що можуть зашкодити  репутації Банку та/або групи BNP Paribas Group (Франція); 

- дотримуватись вимог чинного законодавства України з питань здійснення посередницької діяльності; 

- застосовувати у своїй діяльності вимоги чинного законодавства України у сфері протидії корупції та у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення; 

- вживати у своїй діяльності всіх можливих заходів щодо управління операційними ризиками, в тому числі, заходів щодо протидії 

шахрайству та корупції; 

- застосовувати у своїй діяльності вимоги законодавства щодо застосування фінансових санкцій та ембарго, в тому числі міжнародних, 

зокрема вимог накладених з боку Франції, Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки;  

- обмежувати будь-які відносини, які можуть залучати Групу BNP Paribas Group в будь-яку діяльність або сектори або з особами, з якими 

Група забороняє будь-які відносини;своєчасно повідомляти Банк про будь-який значний негативний зворотний зв'язок від Клієнтів;  

- як протягом дії, так і після закінчення дії даного Договору гарантувати захист та не розголошувати конфіденційну інформацію, в тому 

числі таку, що містить комерційну, банківську та іншу таємницю, персональні дані, про які стало відомо в процесі реалізації даного 

Договору, та не передавати таку інформацію стороннім особам, якщо інше не передбачено Договором та / або вимогами чинного 

законодавства України; 

- дотримуватись вимог внутрішніх політик та процедур Банку, пов’язаних з послугами, що надаються Торговцем Банку згідно Договору, 

в обсязі, доведеному Банком, в тому числі в рамках даного Договору.   
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7.2. Сторони домовились, що в разі внесення змін Банком до процедури оформлення кредиту, в тому числі до  Алгоритму дій агентів  

та /або Порядку  перевірки документів  та/або Порядку оформлення споживчих кредитів, внесення змін в інші Додатки до цього 

Договору Банк інформує Торговця про зазначені зміни, шляхом направлення листа.  

7.3. Сторони погодили, що кожного 16 числа місяця наступного за звітним місяцем (звітним вважається місяць з першого числа по 

останнє число календарного місяця) Банк здійснює перевірку повноти передачі всіх кредитних справ, що повинні бути передані 

Торговцем Банку по кредитам виданих та профінансованих Банком в звітному місяці. Якщо під час здійснення зазначеної перевірки 

Банком буде виявлено, що більш ніж 10 % відсотків кредитних справ по кредитам виданим в одній Торговій Точці (магазині) Торговця 

не передані в установлені строки, в такому разі Банк здійснює блокування Торгової точки (під блокування Торгової Точки слід розуміти 

припинення оформлення Торговцем нових кредитів шляхом припинення можливості використання програмного забезпечення 

“Rata@net” для оформлення  кредитів).  

         Блокування Торгової Точки здійснюється на наступний день після відправлення Банком відповідного повідомлення про 

блокування Торгової точки  за допомогою електронної пошти. Рішення про блокування Торгової точки може бути переглянуте банком 

через 7 (сім) робочих днів.  У випадку невиконання умов договору щодо передачі документів що складають кредитну справу Банк має 

право ініціювати розірвання Договору в порядку, визначеному Розділом 8 цього Договору.     

7.4. Внесення змін та/або доповнень до Договору  оформлюється Сторонами в письмовій формі шляхом укладання відповідної 

додаткової угоди, яка є невід`ємною частиною даного Договору. 

7.5. У разі зміни місцезнаходження та/або реквізитів, Сторони зобов'язуються в п`ятиденний термін повідомити одна одну про такі 

зміни. 

7.6. Листування між Сторонами за цим Договором здійснюється шляхом направлення або надання (доставка кур’єром) однією 

Стороною відповідних повідомлень (рекомендованих листів – цінний з описом та повідомленням про вручення) іншій Стороні за 

адресою, що визначена як адреса для листування у Розділі «Адреси, реквізити та підписи Сторін» цього Договору (а якщо адреса була 

змінена протягом дії Договору – то за адресою, яка було повідомлена в письмовій формі Стороною). Підтвердженням факту 

відправлення однією Стороною іншій повідомлення (рекомендованого листа) є поштова квитанція або інший поштовий документ, що 

підтверджує факт відправки або вручення повідомлення іншій Стороні або отримання такою Стороною повідомлення.  В випадках, 

передбачених Договором, направлення повідомлень однією Стороною іншій Стороні може здійснюватися щляхом направлення листів 

засобами електронної пошти на адресу електронної пошти, зазначену в Розділі «Адреси, реквізити та підписи Сторін» цього Договору 

(а якщо адреса була змінена протягом дії Договору – то за адресою, яка було повідомлена Стороною в письмовій формі). 

7.7.  Торговець засвідчує, що він розуміє та  обізнаний про те, що Банк, відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення» (далі - Закон), є суб’єктом первинного фінансового моніторингу. Відповідно до законодавства у сфері запобігання 

та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення 

суб’єктам первинного фінансового моніторингу забороняється (за винятком випадків, передбачених резолюціями Ради Безпеки ООН) 

встановлювати/підтримувати ділові відносини та проводити фінансові/ видаткові фінансові операції, надавати фінансові та інші 

пов’язані послуги прямо або опосередковано з клієнтами, які  є особами та/або організаціями, яких включено до переліку осіб, 

пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції або санкції відповідно до 

законодавства України (далі –  Санкційні списки).  У випадку, якщо на дату фінансування Банк матиме документально підтверджену 

інформацію  щодо наявності   Клієнта у Санкційних списках, Банк відповідно до законодавства зобов’язаний зупинити видаткові 

операції, а отже не має право на перерахування  кредитних коштів за Кредитним договором. 

7.8. Уклавши цей Договір, Торговець надає Банку свою згоду та право збирати, зберігати протягом необмеженого часу, обробляти, 

використовувати, поширювати, передавати і отримувати інформацію (дані про Торговця, відомі Банку та/або третім особам, у зв’язку з 

укладенням та виконанням даного Договору, в тому числі банківську та комерційну таємницю): 

- необхідну при укладенні договорів щодо відступлення права вимоги та/або переведення боргу за Договором та/або укладення інших 

цивільно-правових угод відповідно до законодавства України - до відповідних фізичних та юридичних осіб, що є стороною такого 

договору; 

- необхідну третім особам для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Банку включаючи, але не обмежуючись 

послугами з відповідального зберігання документів, ведення архівів, проведення заходів щодо впорядкування існуючої заборгованості 

Торговця тощо відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Банком договорів; 

- необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог законодавства України та/або внутрішніх положень Банку та/або Законодавства 

з принципом екстратериторіальності та/або виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу, в тому числі 

санкцій Служби контролю за іноземними активами США (OFAC), вимог Закону США "Щодо оподаткування іноземних рахунків" 

(FATCA) тощо. 

Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Торговця можливі тільки на зазначені у цьому пункті цілі, та тільки особам, 

яким надано необхідні повноваження на отримання відповідної інформації згідно з нормами українського та/або Законодавства з 

принципом екстратериторіальності та/або відповідних угод (при їх наявності і необхідності укладення), та/або виконання санкційних 

та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу. 

Торговець надає згоду на передачу інформації про нього згідно з цим пунктом каналами зв'язку, що використовуються Банком для 

передачі такої інформації  і є захищеними.  

Своїм підписом під цим Договором Торговець засвідчує, що він розуміє та погоджується з режимом використання інформації, що 

зазначений у цьому пункті Договору. 

Сторони погодили, що Торговець не матиме до Банку жодних претензій в разі вчинення останнім будь-якої дії, зазначеної в цьому 

пункті Договору. 

Банк зобов’язується належним чином зберігати інформацію, що становить банківську таємницю, та несе відповідальність за її 

збереження у порядку, встановленому законодавством України. 

7.9. Банк інформує Торговця, про те що Банк входить до складу групи BNP Paribas Group (Французька Республіка), а Торговець 

усвідомлює та згоден з тим, що будь-яка інформація отримана Банком стосовно Торговця може використовуватись всередині групи 

BNP Paribas Group.  

7.10. Договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. 

7.11. Взаємовідносини Сторін, не визначені даним Договором, регулюються чинним законодавством України.  

7.121  Представники Сторін, що підписали цей Договір, своїм підписом на цьому Договорі надають  свою згоду іншій Стороні на 
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використання, обробку, збереження їх персональних даних в обсязі наданої/отриманої інформації за цим Договором та необхідному 

для виконання цього Договору. Торговець підтверджує, що отримав згоду на обробку (включаючи передання) персональних даних 

Агентів, які залучаються до виконання даного Договору. 

Своїм підписом на цьому Договорі представники Сторін підтверджують, що належним чином повідомлені про включення їх 

персональних даних, які отримуються/надаються з метою виконання цього Договору, до Бази персональних даних Сторін, мету їх 

використання і обробки та права, визначені Законом України "Про захист персональних даних". 

7.13. Всі додатки до Договору є його невід’ємною частиною. 

7.14. Перелік додатків: 

Додаток 1 – Перелік документів кредитної справи; 

Додаток 2 – Лист-повідомлення про можливість кредитування;10 

Додаток 3 – Інформація про торгові точки Торговця; 

Додаток 4- Повідомлення про відкликання згоди на укладання договору/про відмову від Додаткової угоди до Кредитного договору; 

Додаток 5 – Алгоритм дій Агентів; 

Додаток 6 – Акт проведення інструктажу; 

Додаток № 7 – «Запевнення кредитного посередника щодо працівників»11 

Додаток № 8 – «Запевнення кредитного посередника» 

Додаток № 9  - «Згода на обробку персональних даних» 

Додаток №10 – Лист-повідомлення про можливість кредитування без відмітки торговця12  

 
8. Строк дії договору, порядок його припинення та інші умови. 

8.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання, скріплення печаткою Банку та діє до __ _________ 20_ року, але в будь-якому 

разі, за умови виконання грошових та/або інших зобов’язань між Сторонами. У випадку, якщо за 30 (тридцять) днів до закінчення 

терміну дії Договору жодна із сторін не виявить бажання розірвати Договір, цей Договір вважається продовжений на наступний 

календарний рік. 

8.2. Договір може бути розірваний Сторонами: 

8.2.1. за згодою Сторін шляхом підписання Додаткової угоди до цього Договору про розірвання; 

8.2.2. за ініціативою однієї із Сторін. В цьому випадку, Сторона-ініціатор розірвання Договору повідомляє іншу Сторону про своє 

бажання припинити дії Договору шляхом направлення письмового листа, на адресу Сторони, зазначену в п.9.2. Договору, за 30 

(тридцять) робочих днів до передбаченого строку розірвання із зазначенням підстав розірвання.  

8.2.3.Банк, у випадках, передбачених п.8.3. Договору, має право ініціювати розірвання Договору шляхом направлення листа-

повідомлення про розірвання Договору на адресу електронної пошти Торговця, зазначену в п. 9.2. цього Договору «, за 5 (п’ять) робочих 

днів до передбаченого строку розірвання Договору.  

 

8.3. Договір може бути розірвано за ініціативою Банку у наступних випадках: 

- у разі порушення Торговцем умов Договору; та/або  

-якщо наявність правовідносин з Торговцем суперечить нормам законодавства України та/або Законодавства з принципом 

екстратериторіальності; та/або 

- якщо Банком установлено: 

 факти подання Торговцем недостовірної або неповної інформації щодо виконання Торговцем вимог, встановлених 

Постановою ПНБУ № 50 до кредитних посередників та їх персоналу; 

 факти, що свідчать про невідповідність Торговця або6 та персоналу ___________2, вимогам законодавства України у сфері 

споживчого кредитування та Постанови ПНБУ № 50; 

 що Торговець не здійснював діяльність з надання послуг у сфері споживчого кредитування протягом 180 календарних днів із 

дати його включення до переліку кредитних посередників у сфері споживчого кредитування на ринку банківських послуг  

порядок ведення якого визначається нормативно-правовим актом Національного банку; 

 порушення Торговцем вимог щодо здійснення ідентифікації та верифікації Клієнтів, установлених внутрішніми документами 

Банку з питань фінансового моніторингу. 

- в інших випадках, на розсуд Банку. 

8.4.  Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від виконання зобов’язань, які виникли протягом дії Договору, та від  

відповідальності за порушення умов Договору, яке мало місце під час дії Договору. 

 

9. Адреси, реквізити та підписи Сторін: 

9.1. Адреса та реквізити Банка: 

АТ  «УКРСИББАНК», Ідентифікаційний код  09807750. 

Адреса (місцезнаходження):  04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.  

Адреса для листування та передачі Банку документів засобами експрес-пошти (кур‘єрської доставки):  

04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 

Адреса електронної пошти : 

Телефон/факс: 8-0800505800 

 

9.2. Адреса та реквізити Торговця 

____/найменування/_____,  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ______________________ 

Адреса (місцезнаходження): 

                                                 
10 Додається, якщо на Листі-повідомленні ставиться відмітка Торговця. В іншому разі -видаляється 
11 Додаток додається до Договору у випадку, якщо партнер є суб’єктом господарювання, що використовує найману працю 
12 Додається, якщо на Листі-повідомленні ставиться відмітка Торговця. В іншому разі - видаляється 
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Рахунок № ______________________13 

Адреса для листування:  

Адреса електронної пошти _________________ 

адреса веб-сторінки Торговця _________14Телефон/факс:  

 

9.3. Підписи Сторін: 

Банк:  АТ „УКРСИББАНК” 

___/назва посади уповн_особи Банку/___ 

______________(__П.І.Б. уповн_особи Банку__)        

  (підпис/ М.П.)                

 Торговець:  _________/найменування Торговця або ПІБ 

(якщо Торговцем є ФОП)/ 

_________/назва посади уповноваженої  особи Торговця/15 

___________(П.І.Б. уповн_особи Торговця)16_ 

_________(підпис уповн_особи Торговця) 

 

 

 

 

 

Додаток №1 

до Договору про співробітництво  

з елементами доручення _________№ _від _ __ 20 р. 

 

Перелік документів, 

необхідних для надання Банком кредиту (перелік документів, які Торговець/ Агент зобов’язаний зібрати/сформувати та передати 

Банку) 

 

1) Анкета - заява про надання кредиту; 

2) Інформаційний лист; 

3) Кредитний договір з додатками (Графік погашення); 

4) Копія паспорта; 

5) Копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платників податків; 

6) Фото Клієнта; 

7) Копія розрахункового документу про сплату першого внеску (за наявності) 

8) Копії інших документів клієнта,  у разі вимоги в процесі оформлення кредиту;  

9) Документи про доходи клієнта (якщо сума кредиту дорівнює або перевищує 50 000 гривень, або це є вимогою типу кредитного 

продукту): 

9.1. Для клієнта – фізичної особи – Оригінал довідки про доходи стандартного зразку, виданої роботодавцем; 

9.2. Якщо Клієнт є фізичною особою підприємцем (ФОП): 

9.2.1.   Актуальна виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань; 

9.2.2. Документ, що підтверджує дохід ФОП: 

 Копія Звіту ФОП – платника єдиного податку за два останніх квартали; 

 Копія Декларації про доходи за два останніх квартали; 

 Довідка з ДПІ про доходи ФОП за два останніх квартали; 

9.2.3. Додатково: Якщо підприємець сплачує єдиний податок - Копія Свідоцтва про оплату єдиного податку. 

10) Оригінал листа-повідомлення про надання кредиту; 

11) Договір страхування (за наявності). 

 

У разі наявності відмов від кредиту / договору страхування Торговець/ Агент зобов’язаний додатково зібрати/сформувати та передати 

Банку: 

1) Повідомлення про розірвання кредитного договору; 

2) Підтвердження оплати заборгованості за кредитом (копія квитанції, чека, заяви на переказ) від Клієнта; 

3) Оригінал Заяви Клієнта на дострокове розірвання Договору страхування (за наявності оформленого Договору страхування в рамках 

кредиту, по якому була отримана відмова). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 До 05.08.2019 зазначається № рахунку, назва Банку, МФО, а з 05.08.2019 зазначається IBAN 
14 Зазначаєтьсяу У разі наявності у Торговця веб-сторінки  
15 Зазначається лише  у випадку, якщо Торговцем є юридична особа  
16 Зазначається ПІБ представника. Зазначається  лише  у випадках,  якщо  Торговцем є  юридична особа або якщо від імені Торговця 

ФОП діє представник за Довіреністю 
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Додаток №2 

до  Договору про співробітництво 

 з елементами доручення  

№ ____ від ______ 20____ р.17 

 

_______________ (дата, час) 

Цим листом АТ «УКРСИББАНК»: 

скорочена назва – АТ «УКРСИББАНК» 

адреса: 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, 

Код  ЄДРПОУ 09807750  

Індивідуальний податковий номер 098077520391  

Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ № 30010673 

 

в рамках Договору про співробітництво з елементами доручення № ____ від „__”_________ 20_____ року (далі – Договір про 

співробітництво), укладеного між АТ «УКРСИББАНК» та «____________»18 (далі -Торговець) відповідно до норм чинного 

законодавства України повідомляє про можливість своєчасної та повної сплати кредитних коштів у відповідності до договору про 

надання споживчого кредиту № ___________________ від „____” _______________ 201___ року (далі – Кредитний договір), укладеного 

з: 

ПІБ позичальника _____________________________________________________________ 

Паспорт: ___/зазначити паспортні дані: назва документу, серія(за наявності), номер, ким і коли виданий/____ 

ІПН ___________________________ 

на придбання товару/товарів, а саме:  

№ Назва товару № товарного 

чеку/рахунку 

Дата 

товарного 

чеку/рахунку 

Кількість 

товарів 

Вартість 

одиниці 

товару 

Загальна 

вартість 

Сума внеску 

клієнта  

        

        

        

        

Загальна сума кредиту на придбання товару/товарів згідно Кредитного договору становить _______________ гривень, та буде сплачена 

АТ «УКРСИББАНК» в строки та в порядку, обумовленому в Договорі про співробітництво 

 

Посада Зразок підпису ПІБ Зразок печатки банку 

Начальник Департаменту з 

продажів продуктів 

споживчого кредитування 
 

Трегубов Борис Юрійович 

 

 

Начальник Центру 

маркетингу та прямих 

продажів споживчого 

кредитування  

 

  

Дікфідан Віолетта Сергіївна  

Або 

 

Заступник Голови Правління –  

Директор з питань споживчого 

кредитування АТ «УКРСИББАНК»  

 

 Кадуліна Ю.Р. 

 

 

Службові відмітки Торговця 

Перевірку клієнта проведено: 

                                                 
17 Додається, якщо на Листі-повідомленні ставиться відмітка Торговця. В іншому разі -видаляється 
18 Зазначається назва партнера 
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____________________________________________ 

 

Товар отримано:__     

 

Представник Торговця: 

 

 

__________________________________ 

підпис представника Торговця 

 

_________________________________ 

ПІБ представника Торговця 

 

 __________________________________________________________________________ 

                                                                                                   ПІБ          та                                    підпис Клієнта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №3 

до Договору про співробітництво  

з елементами доручення № ____ від ______  р. 

 

Інформація про Торгові точки Торговця 

 

Назва Торгової точки   

Адреса Торгової точки  

Режим роботи Торгової точки  

Телефон (Факс) Торгової точки  

Дата відкриття Торгової точки (дата 

початку роботи агента) 
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Додаток №4  

до Договору про співробітництво  

з елементами доручення _______________ 

№ __________ від _________ 20_ року 

 

Повідомлення 

про відкликання згоди на укладання договору19 

АБО 

Повідомлення про відмову від Додаткової угоди до Кредитного договору20 . 

 

 

Я, _____________________________, відкликаю свою згоду на укладання Кредитного договору № _____________________від _____   

 АБО /зазначити один із двох варіантів/ 

Я, __________________________, повідомляю про відмову від Додаткової угоди №_______21від  до Кредитного договору №______ від 

_____ (далі – Додаткова угода). 

 

Надані мені кредитні кошти  в сумі, передбаченій в Додатковій угоді22 зобов’язуюсь повернути у такий спосіб: 

 погашення  заборгованості (в розмірі вартості Товару) шляхом надання згоди на повернення «____________»23 (далі -

Торговець) вартості Товару у розмірі ______ на вказаний нижче рахунок у банківській установі;    

 сплати відсотків за користування кредитом за рахунок власних коштів у розмірі _____________ грн.  

У підсумку оплатити: 

 шляхом перерахування коштів Торговцем  ______________________ грн. 

 за рахунок власних коштів ____________________________________ грн. 

____________ грн. сплачено Банком за рахунок взаємозаліку з Торговцем 
 

 

Копію документу, підтверджуючого оплату суми за рахунок власних коштів, додаю до заяви. 

 

Дата ___________________________ Підпис _____________________________ 

 

ВІДМІТКИ ТОРГОВЦЯ  

 

Відмітки про повернення товару Клієнтом  Повернення  товару  

Дата місце для штампу Торговця 

 

____________________ 
підпис представника Торговця 

 

/________________________________/ 
ПІБ представника Торговця 

 

Погашення заборгованості Торговцем здійснюється на рахунок в АТ «УКРСИББАНК» за наступними реквізитами: 

Рахунок № _________________24 

Код за ЄДРПОУ 09807750 

 

ВІДМІТКИ ПОВІРЕНОГО 

 

Факт оплати заборгованості Позичальником (за належними платіжними документами) та наявності підтвердження гарантії оплати 

Торговцем (відмітки представника Торговця) перевірено. 

 

 

Дата Підпис Агента ПІБ Агента 

   

 
* Це повідомлення є підставою для розірвання Кредитного договору АБО 25 Додаткової угоди до Кредитного договору, № 

____________________ від __________26за умови виконання Позичальником своїх зобов’язань (стосовно оплати відсотків за 

                                                 
19 Якщо Клієнт бажає відмовитись від Кредитного договору в цілому 
20 Якщо Клієнт бажає відмовитись від Додаткової угоди про встановлення платіжного плану, на умовах якого придбаний Товар 
21 Номер Додаткової угоди зазначається за наявності, дата Додаткової угоди співпадає з датою Договору-Анкети 
22 Слова, виділені сірою заливкою, зазначаються лише у випадку, якщо Клієнт відмовляється від Додаткової угоди про встановлення 

платіжного плану, в іншому випадку – видаляються з тексту Договору. 
23 Зазначається назва партнера 
24 До 05.08.2019 зазначається № рахунку, назва Банку, МФО, а з 05.08.2019 зазначається IBAN 
25 Обрати необхідне 
26 Номер Додаткової угоди зазначається за наявності, дата Додаткової угоди співпадає з датою Договору-Анкети 
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користування кредитом та решти кредиту)  та підписання не пізніше  25 календарних днів з моменту укладання кредитного 

договору. 
 

 

 

 

 

 

 

Додаток №5 

до Договору про співробітництво  

з елементами доручення _________№ _від _ __ 20____ р. 
 

АЛГОРИТМ ДІЙ АГЕНТІВ  

 

Визначення термінів 

 Авторизаційний центр (далі АЦ) – підрозділ Банку, в функціональні обов’язки якого входить   розгляд і прийняття рішень по 

кредитних заявках (далі - заявках).  

 Заявка - оформлена відповідним чином і внесена в Rata@Net інформація про Клієнта, його побажання, а також інша інформація, 

необхідна для прийняття кредитного рішення. 

 Фахівець АЦ - співробітник АЦ, що займається ручною перевіркою, верифікацією та авторизацією нових кредитних заявок, що 

надходять з торговельної мережі. 

 PoS - точка продажу споживчих кредитів, що може знаходитися на території торгових підприємств. 

 

Оформлення споживчих кредитів здійснюється Партнером в особі своїх представників – Агентів, які пройшли навчання, відповідно до 

цього Порядку, підписали Акт проведення інструктажу та інформація про яких надана Партнером Банку в письмовій формі в порядку, 

передбаченому договором між Партнером та Банком.  

1. Навчання Агентів 

1.1. Перед навчанням Агентів Банк перевіряє Агента згідно внутрішніх процедур і приймає рішення про надання йому доступу. Банк 

може відмовити Агенту в наданні доступу. 

1.2. Агент перед початком роботи та на регулярній основі (не рідше одного разу на рік, та у разі актуалізації Банком матеріалів по 

навчанню) проходить обов’язкове навчання правилам здійснення ідентифікації та верифікації Клієнтів, продажу споживчих кредитів, 

типам кредитних продуктів, умов роботи на території торгового підприємства, порядку взаємодії між Торговцем і Банком при 

оформленні кредитних угод, отримує всі необхідні інформаційні матеріали у  спеціаліста з навчання та  розвитку персоналу 

відповідального підрозділу  Банку (далі – відповідальний спеціаліст Банку). 

1.3. В ході проведення навчання Агент зобов'язаний вивчити:  

• Цей Алгоритм дій Агентів  

• Правила проведення перевірки документів позичальника та способів виявлення підроблених документів представниками 

Партнерів, що є документом, затвердженим згідно внутрішніх процедур Банку (далі  по тексту – Правила перевірки документів), 

• Порядок оформлення споживчих кредитів агентам на території Торгового підприємства-Партнера Банку  (далі по тексту – 

Правила оформлення споживчих кредитів), що є документом, затвердженим згідно внутрішніх процедур Банку.  

• Характеристики і параметри кредитних продуктів, що діють для даного Торговця. 

• вимоги інших Внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу щодо здійснення Торговцем ідентифікації та 

верифікації Клієнтів. 

Ці документи (з  усіма додатками до них) являють собою пам’ятку по роботі Агентів. 

 

Відповідальний спеціаліст Банку проводить перевірку знань Агента за допомогою тестування, і визначає готовність Агента до роботи 

з Клієнтами. За фактом навчання та тестування Агент і відповідальний спеціаліст Банку  підписують Акт про проведення інструктажу 

за формою, наданою Банком.  

Підписання Агентом Акта є підтвердженням особистого ознайомлення і вивчення Агентом документів, зазначених у п. 1.2. цього 

Алгоритму дій та успішного проходження тестування. 

1.4.  Після проходження необхідного навчання та отримання позитивних результатів перевірки знань перед початком роботи, Агент 

підписує «Зобов’язання по збереженню банківської, комерційної та службової таємниці, збереженню інформаційної безпеки для 

співробітників Торговця/Повіреного Партнера, уповноваженого діяти від імені АТ «УКРСИББАНК» за формою, наданою 

відповідальним співробітником Банку.  

2. Процедура оформлення споживчих кредитів у точках продажу 

При оформленні Клієнтам споживчих кредитів в POS, Агент повинен суворо дотримуватися всіх вимог та інструкцій, які викладені у 

документах, зазначених в п. 1.2 цього Алгоритму дій Агентів. 

Правила оформлення споживчого кредиту Агенту: 

• Агенту заборонено оформляти кредит на своє ім'я, а також на ім'я своїх родичів. 

• Оформити кредит Агенту або його родичу може тільки інший Агент, що працює в PoS. 

• Агенту заборонено мати більше двох діючих споживчих кредитів в АТ «УКРСИББАНКу». 

• Про факт оформлення споживчого кредиту Агенту необхідно повідомляти Регіонального менеджера/Регіонального 

представника/Менеджера з розвитку бізнесу. 

• У випадку оформлення споживчого кредиту Агенту, Агент, який заводить угоду, зобов'язаний повідомити про даний факт в АЦ за 

допомогою системи Rata-net. 
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Визначення цілей придбання товару. 
Оформлення товару за рахунок банківських кредитних коштів можливе виключно для задоволення особистих потреб або 3-ій особі в 

подарунок при умові, що кредит буде оплачувати Клієнт. 

Суворо забороняється оформляти кредитну заявку на такі цілі як: 

• Придбання товару для подальшої реалізації (продажу); 

• Придбання товару клієнтом, який є Фізичною особою-підприємцем (далі  - ФОП) для цілей, пов'язаних з його підприємницькою 

діяльністю. 

Якщо Клієнт відкрито заявляє про наміри використання товару, які не відповідають вимогам, описаним вище, Агент повинен 

повідомити Клієнта про неможливість оформлення кредитної угоди. 

Якщо в процесі інтерв’ю у Агента виникає підозра в доцільності оформлення кредиту, то він залишає відповідні коментарі при заведенні 

заявки в систему Rata@net 

 

 

3. Клієнт вибирає товар/товари і оформляє рахунок-фактуру на обраний товар 

 

При обранні Клієнтом товару Агент/Консультант Торговця на місці виписує Клієнту рахунок-фактуру на обраний товар, і за наявності 

у Клієнта мінімально необхідного пакету документів (паспорта, ІПН, інших документів при необхідності (якщо передбачено Типом 

кредитного продукту) пропонує оформити споживчий кредит на території торгового підприємства. 

 

Агент проводить перевірку відповідності Клієнта мінімальним вимогам для оформлення кредиту, згідно з наданими 

документами і зі слів Клієнта. 
 

Перед початком оформлення кредиту Агент повинен перевірити відповідність Клієнта мінімальним вимогам Банку до позичальника, а 

саме: 

 Громадянство і резидентність - Клієнт повинен бути громадянином та резидентом України, тобто мати паспорт 

громадянина України і фактично постійно проживати на території України. Документом, що посвідчує особу Клієнта, є виключно 

паспорт громадянина України, ніякі інші документи (закордонний паспорт, тимчасове посвідчення, що засвідчує особу тощо) не 

замінюють даний документ,  * крім випадків, передбачених в наступному абзаці. 

        * У випадку, коли  верифікація Клієнта проводиться Агентом за допомогою Порталу «Дія», документом, на підставі 

якого здійснюється ідентифікація, верифікація Клієнта може бути е-паспорт та е-паспорт для виїзду за кордон,  завірені 

кваліфікованою електронною печаткою Державного підприємства "ДІЯ" з відповідною кваліфікованою електронною 

позначкою часу, що відповідатиме даті здійснення верифікації Клієнта.  

При цьому, порядок дій Агента наступний: 
 - Клієнт демонструє Агенту наявність мобільного додатку «Дія» у мобільному телефоні Клієнта 

- Агент пропонує Клієнту згенерувати код для запиту документів Клієнта із застосуванням «Дії» (код формується згідно 

технічних вимог даного Порталу) 

- Агент перевіряє відповідність фото Клієнта з «Дії»  безпосередньо з особою Клієнта, що звертається 

-Агент вводить отриманий від Клієнта код до ПЗ Торговця та за допомогою отриманого коду подає запит до «Дії» на 

отримання документів (е-паспорту або е-паспорту для виїзду за кордон, ІПН ) 

-Клієнт у мобільному додатку «Дія» підтверджує передачу даних Торговцю 

-Торговець /Агент отримує електронні копії документів з Порталу «Дія» з відповідною кваліфікованою електронною 

позначкою часу, що відповідатиме даті здійснення верифікації Клієнта. 

-Агент фотографує Клієнта     

- Агент направляє електронні копії документів Клієнта та фото Клієнта через  Rata@Net в Банк  у форматі PDF. 

У випадку, якщо верифікація Клієнта відбувалася  за допомогою порталу «Дія» та Агент  направив Банку копії електронних 

документів Клієнта,   паперові копії документів Клієнта  (що містять ідентифікаційні дані) при формуванні кредитної справи 

та передачі її Банку не додаються. 

 

 Вік - повинен відповідати вимогам, описаним в типах кредитних продуктів. 

Примітка: якщо Клієнт перед-пенсійного віку (65 років), кредитування можливе тільки у разі якщо термін кредиту не перевищує дати 

виповнення Клієнту 65-ти років мінус один місяць; 

 Реєстрація (згідно паспорту) - обов'язково діюча. 

Примітка: якщо у Клієнта тимчасова прописка (реєстрація місця проживання із зазначенням терміну дії реєстрації, наприклад, 

гуртожиток, службове житло), кредитування можливе тільки у разі якщо термін кредиту не перевищує дату закінчення тимчасової 

прописки; 

 Джерело основного доходу - Клієнт повинен бути працевлаштований за наймом або може виступати підприємцем, або бути 

пенсіонером27. Працевлаштування за наймом може бути офіційним або неофіційним. 

 

Примітка: винятком по неофіційному працевлаштуванню є ФОП, видача кредиту ФОП без офіційної реєстрації неможливо.  

 

Примітка: 

1. Якщо Клієнт є працюючим пенсіонером, в кредитну заявку в розділ даних про роботодавця вносяться дані в залежності від того, 

де Клієнт отримує більший дохід: або дані про поточне місце роботи або дані про пенсію. 

                                                 
27 Пенсіонер – це особа, яка отримує пенсію -  щомісячна грошова допомога, яка виплачується особам, які досягли 

пенсійного віку, визнані інвалідами чи втратили годувальника 
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2. Якщо в ході розмови з'ясувалося, що Клієнт перебуває у відпустці у зв'язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною (або 

планує піти у відпустку у зв'язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною найближчим часом), і при цьому офіційно 

працевлаштований, кредит не може бути оформлений до моменту виходу Клієнта з відпустки. 

 

 Стаж роботи на останньому місці роботи: 

Для фізичної особи: загальний стаж роботи повинен бути не менше 6 місяців, але на останньому місці роботи - не менше 3 місяців, і 

при цьому Клієнт не повинен бути на випробувальному терміні; 

Для клієнта - ФОП (якщо Клієнт отримує основний дохід від підприємницької діяльності):  

Клієнт повинен бути зареєстрований фізичною особою-підприємцем не менше одного року; 

 

Примітка: 

1. Якщо Клієнт - ФОП та працевлаштований як фізична особа, або є пенсіонером, при оформленні заявки вибирається варіант більш 

зручний для Клієнта, враховуючи дві попередні вимоги; 

2. Якщо Клієнт працює за трудовим договором, кредитування можливе тільки у разі, якщо термін кредиту не перевищує дату 

закінчення трудового договору. 

 

 Адреса проживання (фактична) - Клієнт повинен проживати та/або працювати в регіоні оформлення кредитної заявки. У цьому 

випадку обов'язковим є фактичне проживання (а не реєстрація) та/або місце роботи Клієнта в регіоні. За адресою реєстрації (вказаною 

в паспорті), якщо вона відрізняється від місця фактичного проживання Клієнта, кредит не може бути оформлений. 

Виняток: Якщо в регіоні, де проживає Клієнт (село, місто, район, область), немає необхідних торговельних підприємств або в 

необхідному Клієнту торговельному підприємстві (за ознакою мережі) відсутня кредитна точка УКРСИББАНКу/чи торгове 

підприємство, яке територіально знаходиться в сусідньому регіоні, виявляється ближчим для Клієнта, кредит може бути оформлений у 

кредитній точці, розташованій в найближчому регіоні чи в сусідньому регіоні (село, місто, район, область). 

Примітка: якщо Клієнт проїздом в місті (відпочиває, перебуває в гостях, у відрядженні), кредит не може бути оформлений (необхідно 

запропонувати звернутися за кредитом за місцем фактичного проживання). 

 Особлива категорія Клієнтів: до цієї категорії належать особи, визнані в установленому порядку недієздатними або з обмеженою 

дієздатністю (включаючи недієздатних осіб з категорією інвалідності). 

Примітка: До особливої категорії Клієнтів відносяться лише особи з категорією інвалідності, які є недієздатними. Дієздатні Клієнти, 

незалежно від наявності у них групи інвалідності, до даної категорії не відносяться. 

У випадку сумнівів відносно об’єму цивільної дієздатності, а саме, при візуальному визначенні , що особа не здатна усвідомлювати 

значення своїх дій та/або управляти ними, оформлення кредиту даним категоріям осіб є неможливим.  

 Наявність стаціонарного телефону: кредитна заявка повинна включати як мінімум один стаціонарний телефон - робочий телефон 

Клієнта. 

Примітка: робочий номер телефону не повинен співпадати з домашнім номером телефону Клієнта (за винятком Клієнтів ФОП). 

Примітка:  

- номер контактного  телефону 3-ї особи не повинен співпадати з жодним з номерів, наданих  Клієнтом. 

- 3-ою особою не може виступати співробітник, який заводив заявку Клієнту. 

- адреса проживання 3-ї особи не повинна співпадати з адресою проживання Клієнта. 

 Перевірка товару: Агент повинен перевіряти, щоб товар, який оформляється в кредит був новим. Бувший у вжитку (б/в) товар 

оформляти в кредит заборонено. Якщо хоча б один з товарів, вибраних Клієнтом -б/в, Агент повинен припинити оформлення заявки, 

при цьому повідомити Клієнта про неможливість оформлення в кредит б/в товару. 

 

 

 

4. Агент проводить попередню перевірку документів Клієнта відповідно до  Правил перевірки документів (не 

застосовується у разі надання е-паспорту за допомогою порталу «Дія»).  

Примітка: у разі виявлення ознак підробки документів, що пред'являються або за наявності інших шахрайських дій з боку Клієнта, 

Агент вводить кредитну заявку в систему Rata@Net. При цьому він в обов'язковому порядку інформує фахівців АЦ про факт 

шахрайства за допомогою відповідної відмітки в системі перед відправкою кредитної заявки на розгляд.  

Також, за наявності найменших сумнівів в достовірності пред'явлених Клієнтом основних документів, Агент (або співробітник АЦ 

через Агента) має право запросити у Клієнта в ході оформлення кредитної заявки додаткові документи, які б підтверджували його особу 

(військовий квиток для чоловіків віком до 25 років, закордонний паспорт, водійське посвідчення та ін.). Більш детально, перелік і 

правила перевірки додаткових документів Клієнта описані в Правилах перевірки документів . 

 Важливо! 
Агенту заборонено залишати у себе документи Клієнта в його відсутність, зокрема, заборонено брати на попередній розгляд документи 

Клієнта в момент оформлення ним рахунку-фактури на товар у співробітника/представника Торговця, забирати документи в період 

розгляду кредитної заявки Авторизаційним Центром та ін. 

Для порталу «Дія» : 

У разі, якщо замість фізичних документів, Клієнт надає документи за допомогою порталу «Дія» - Агент повинен пересвідчитись, 

що застосунок надається згідно затверджених правил роботи з Порталом «ДІЯ», а саме , що е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон 

відображається через мобільний додаток Порталу «Дія» разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-код, штрих-код, 

цифровий код) (далі - унікальний електронний ідентифікатор). Сформований унікальний електронний ідентифікатор дійсний протягом 

трьох хвилин з моменту формування. Е-паспорт та е-паспорт для виїзду за кордон є дійсними лише за наявності унікального 

електронного ідентифікатора та не можуть використовуватися без нього. Таким чином,  виключаються випадки, що Клієнтом  т 

надається скріншот/ збережене зображення застосунку (що є неприпустимим). 

Застосунок «Дія» та документи, що розміщені в ньому повинні належати особі, що його пред’являє. Агент повинен пересвідчитись, що 

фотографія в застосунку «Дія» відповідає особі, що його надала.  
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5. Агент проводить ідентифікацію та верифікацію Клієнта. 

Верифікація клієнта - встановлення (підтвердження) Торговцем відповідності особи Клієнта у його присутності отриманим від нього 

ідентифікаційним даним. 

Ідентифікація - отримання Торговцем від Клієнта ідентифікаційних даних. 

Більш детально описано у Внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу щодо здійснення Торговцем ідентифікації 

та верифікації Клієнтів. 

 

6. Агент  консультує Клієнта, формує попередню фінансову пропозицію в Rata@Net на підставі рахунку-фактури та 

обраних Клієнтом параметрів кредиту. 

Агент знайомить Клієнта з умовами кредитних продуктів Банку, повідомляє про діючі акції, пропонує Клієнту продукти страхування, 

формує і роздруковує з Rata@Net приблизний графік погашення кредиту (попередню фінансову пропозицію) із зазначенням витрат 

Клієнта, щомісячних платежів. Для цього, Агент попередньо вибирає з Клієнтом тип кредитного продукту, тип страховки, уточнює 

бажаний термін кредитування, суму початкового внеску. 

Фінансову пропозицію може бути оформлено Клієнту з його слів як частина консультації без надання ним відповідних документів. 

Оформлення рахунку-фактури на товар, що купується і надання мінімально необхідного пакету документів є обов'язковим у разі згоди 

Клієнта на оформлення кредитної угоди. 

 

7. У випадку, якщо Клієнт згоден з умовами, відображеними у фінансовій пропозиції, Агент вводить ІПН Клієнта і 

проводить попередню перевірку ІПН, заводить кредитну заявку в Rata@Net за допомогою поекранного введення Клієнтських 

даних в систему. 

У разі надання документів та паспортних даних за допомогою порталу «Дія», Клієнт повинен сгенерувати унікальний бар-код 

для отримання паспортних даних в систему Партнера. У разі, якщо використовується додаток «Дія» , всі дані з паспорту та ІПН 

повинні бути імпортовані в систему шляхом налаштованої інтеграції з «Дія». Заборонено внесення даних з е-паспорту вручну з 

додатку, або іншим шляхом, не передбаченим правилами взаємодії з системою. 

 

Примітка: для даного етапу обов'язковим є наявність мінімального пакету документів Клієнта, відповідно до обраного типу 

кредитного продукту. 

 

Важливо! 

 При введенні заявки в систему Агенту заборонено маніпулювати даними, підлаштовувати їх під параметри кредитного 

продукту та пред’явлені  до Клієнта вимоги. Зокрема, у разі отримання відмови по кредитній заявці заборонено повторне 

оформлення заявки. 

 Агенту заборонено надавати Клієнту будь-яку інформацію про правила та умови введення кредитної заявки в систему, 

повідомляти про можливі умови отримання позитивного рішення в системі, передбачувані причини відмови, а також надавати 

інші дані, призначені виключно для внутрішнього користування між Банком та Торговцем. 
 

8. Після заповнення всіх необхідних полів Агент роздруковує з системи і підписує з Клієнтом Анкету-Заяву. 

Анкета-заява містить всю введену інформацію про Клієнта і вибраний ним кредитний продукт. Клієнт повинен ознайомитися з даними 

анкети, перевірити їх достовірність і поставити свій підпис. У разі виявлення Клієнтом будь-яких невідповідностей, Агент має 

скоригувати дані кредитної заявки в системі, повторно роздрукувати анкету і передати на підпис Клієнту. 

Анкета-заява повинна бути роздрукована і підписана з Клієнтом перед відправкою кредитної заявки на розгляд. 

 

9. Після підписання Анкети-заявки, Агент фотографує Клієнта і прикріпляє фото до заявки. 

Агент фотографує Клієнта спеціальною веб-камерою і зберігає фотографію в окремому файлі (назва файлу - ІПН Клієнта). Перед 

відправкою заявки на розгляд прикріплює до неї фото Клієнта з ім'ям файлу - ІПН Клієнта.  

 

 

10. Агент відправляє кредитну заявку на розгляд, підтвердивши факт підписання Анкети в системі. 

Після відправки кредитної заявки на розгляд система може автоматично прийняти рішення про видачу кредиту або відмову в 

кредитуванні на підставі отриманої інформації і закладених в систему правил. У разі, якщо даних недостатньо для прийняття 

автоматичного рішення, система відправляє заявку на ручний розгляд в АЦ. 

У процесі підготовки остаточної відповіді фахівці АЦ мають право запросити у Агента додаткову інформацію по телефону, або 

сканкопіі документів Клієнта електронною поштою. 

 

Примітка: у разі отримання додаткового запиту документів Клієнта з АЦ в момент розгляду кредитної заявки, Агент додатково 

просить необхідні документи у Клієнта, сканує їх і відправляє електронною поштою на адресу: potreb@ukrsibbank.com. Копії 

документів можуть бути кольоровими або чорно-білими залежно від технічних можливостей принтера у Агента. 

Примітка: порядок відправки кредитної заявки на розгляд детально описаний в  Порядку оформлення споживчих кредитів. 

 

11. Агент дізнається про рішення по кредитній заявці за допомогою перевірки статусу кредитної заявки в системі. 

 

По кредитній заявці може бути отримано одне з наступних рішень: 

 схвалено (системою або Авторизаційним центром); 

 контр-пропозиція; 

 відмовлено (системою або Авторизаційним центром); 

 заявка відмінена Авторизаційним центром. 

mailto:potreb@ukrsibbank.com
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У разі отримання негативного рішення по кредитній заявці, Клієнту має бути оголошена відмова у наданні кредиту без уточнення 

причин.  

12. У разі отримання позитивної відповіді за кредитною заявкою, і якщо Клієнт оформляє кредит лише на частину вартості 

товару, Клієнт оплачує перший внесок. 

Сума першого внеску оплачується Клієнтом безпосередньо перед підписанням кредитного договору. Прийняття першого внеску 

здійснюється Торговцем через касу Торговця (у разі відсутності каси на території Торговця - в касі відділення Банку). 

Після оплати початкового внеску Клієнт надає Агенту чек для підтвердження оплати початкового внеску і подальшого оформлення 

угоди. Агент перевіряє оплату першого внеску Клієнтом. 

Після оплати першого внеску Клієнтом (за наявності), Агент знімає ксерокопії з Клієнтських документів (паспорта, ІПН, інших 

наданих документів Клієнтом - за наявності) та завіряє сам та у Клієнта (крім випадків , коли  верифікація Клієнта проводиться 

Агентом за допомогою Порталу «Дія») 

При завірені копій документів вказуються: прізвище та ініціали Клієнта та Агента (обов’язковим являється написання прізвища та 

ініціалів Клієнта власноруч), дата і підписи сторін, а також запис, що посвідчує звірку копії з оригіналом «Згідно з оригіналом».  

13. Агент підписує документи кредитної угоди з Клієнтом   

У разі позитивного рішення по заявці Агент роздруковує з системи і підписує з Клієнтом наступні документи: 

• Інформаційний лист (1 екз.), Кредитний договір (2 екз.), Графік погашення (2 екз.), Страховий договір (2 екз., якщо кредит 

оформляється зі страховкою) – проставляється факсимільне відтворення підпису уповноважених осіб Банку і печатки Банку, 

підписуються Клієнтом; 

• Лист-повідомлення (2екз.*) - проставляється факсимільне відтворення підпису уповноважених осіб банку і печатки Банку,  

підписується Агентом, ставиться підпис Клієнта, що засвідчує передачу Товара. 

* обов’язково 1 примірник оригіналу листа Листа-повідомлення, який завізовано трьома сторонами (Клієнтом, Торговцем і Агентом), 

як підтвердження факту оформлення кредиту та отримання товару Клієнтом, повинен бути прикладений до кредитної справи, яку буде 

передано до Банку. У разі формування інших примірників Листів-повідомлень дані екземпляри залишаються у Торговця. 

 

14. Після підписання, Агент передає Клієнту його примірники документів: 

• Кредитний договір (1екз.); 

• Графік погашення (1екз.); 

• Лист-повідомлення (1 екз.); 

• Страховий договір (1екз.) - якщо кредит оформляється зі страховкою. 

 

Після передачі оригіналів названих документів Клієнту, Агент інформує Клієнта про: 

• Дати погашення кредитної заборгованості (вказані у графіку погашення); 

• Способи погашення; 

• Умови дострокового погашення; 

• Надає іншу додаткову інформацію щодо умов, відображених в кредитному договорі. 

 

15. Клієнт отримує товар 

 

Існує два варіанти отримання Клієнтом товару в залежності від схеми кредитування (на території торгового підприємства): 

1) У разі отримання товару на території торгового підприємства: Клієнт надає Представнику Торговця Лист-повідомлення і чек 

про оплату початкового внеску за товар (за наявності). Представник Торговця звіряє дані Клієнта, зазначені в Листі-повідомленні з його 

паспортними даними. Після перевірки даних Клієнта, Представник Торговця видає Клієнту товар, підписує Лист-повідомлення в 

частині підтвердження видачі товару і ставить відповідну печатку, тим самим підтверджуючи факт отримання товару Клієнтом. 

2) У разі отримання товару за узгодженою з Клієнтом адресою: Представник Торговця доставляє товар Клієнту за попередньо 

погодженою адресою. Клієнт надає Представнику Торговця Лист-повідомлення і чек про оплату початкового внеску за товар (за 

наявності). Представник Торговця звіряє дані Клієнта, зазначені в Листі-повідомленні з його паспортними даними. Після перевірки 

даних Клієнта, Представник Торговця видає Клієнту товар, підписує Лист-повідомлення в частині підтвердження видачі товару і 

ставить відповідну печатку, тим самим підтверджуючи факт отримання товару Клієнтом. 

Примітка: У разі, якщо Торговець працює без печатки, то на місці, призначеному для печатки, вказує - б/п. 

5. Підтвердження фінансування кредитних угод  

Агент щоденно в кінці робочого дня зобов'язаний отримати від Консультанта Торговця/Кур'єра по 1 примірнику оригіналу Листа-

повідомлення про видачу кредиту та отримання товару для кожної кредитної угоди, яка оформлена за поточний день. Дані Листи-

повідомлення повинні бути коректно оформлені і підписані Агентом, Клієнтом і Торговцем. 

За фактом отримання Листа-повідомлення, в якому присутня позначка про отримання товару Клієнтом, Агент сканує: 

 

 Лист-повідомлення про можливість надання кредиту (гарантійний лист); 

 Кредитний договір (дві стор.) + графік погашення (одна стор.); 

 Завірені ксерокопії паспорта Клієнта або оригінал паспорту (першу і другу стор.); 

 Завірену ксерокопію/оригінал ІПН Клієнта, або відмітку Державної податкової інспекції на ст. 7-9 паспорту громадянина 

України (сторінки «Особливі відмітки») з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН). 

 

Важливо! Всі документи, перелічені вище, обов’язкові для прикріплення. Агент прикріпляє чорно-білі сканкопії документів.  

 

Скановані копії документів Агент прикріпляє до заявки ставить відмітку «Товар отримано Клієнтом» і відправляє документи на 

перевірку в Банк.  
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Співробітник Банку перевіряє документи на комплектність, наявність усіх підписів та печаток, наявність помилок у даних Клієнта.  

1) У випадку, якщо перевірка пройшла успішно і ніяких помилок не виявлено, заявка переходить в статус «Профінансовано в 

САПі». 

2) У випадку виявлення будь-яких помилок у документах, угода повертається на доопрацювання і може мати такі статуси: 

 а) Якщо виявлена помилка в документах (немає підпису Клієнта/Агента/Торговця, печатки Банку) або недоукомплектація 

документів (не вистарчає будь-якого з документів, перелічених вище), заявка переходить в статус «У скан-копіях документів виявлено 

помилки NST»,  в коментарях заявки вказується помилка.  

          б) Якщо виявлена помилка в даних Клієнта, заявка переходить в статус "Відміна ДКРО по фінансуванню NST", в коментарях 

заявки вказується помилка.  

Агент повинен виправити помилки по факту перевірки сканкопій документів співробітником Банку. Максимальний термін для 

виправлення помилок – 30 днів з дати отримання позитивного рішення по заявці. 

 

Примітка: Документи, які надходять на перевірку в Банк до 17:00, розглядаються в той же день і заявка переходить в інший статус 

(залежно від перевірки), документи, які надійшли в Банк після 17:00, розглядаються до 12:00 наступного дня, після чого заявка 

переходить в інший статус (залежно від перевірки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6  

до Договору про співробітництво  

з елементами доручення _________№ _від _ __ 20____ р. 
 
 
 

Акт проведення інструктажу 

 

 

 

 

 

Підтверджуємо, що нами  були вивчені такі нормативні документи: 

 

 «Правила проведення перевірки документів позичальника та способи виявлення підроблених документів представниками Партнерів»; 

 Порядок оформлення споживчих кредитів Агентом на території торгового підприємства - партнера Банку (включаючи всі додатки до 

Порядку); 

 Алгоритм дій Агентів; 

 інші Внутрішні документи Банку з питань фінансового моніторингу щодо здійснення Торговцем ідентифікації та верифікації Клієнтів. 
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  У випадку недотримання правил і процедур, описаних у вищезгаданих документах, про відповідальність попереджений. 

 

Дата Співробітник, якого навчають 

(Агент) 

 Співробітник, який навчає 

Прізвище, ім’я, по батькові  Реєстраційний 

номер картки 

платника 

податків 

Підпис Прізвище, ініціали Підпис 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7  

до Договору про співробітництво  

з елементами доручення _________№ _від _ __ 20____ р. 
 

 

ЗАПЕВНЕННЯ КРЕДИТНОГО ПОСЕРЕДНИКА 

Щодо працівників 

 

м. ____________                                                                                               «__» ___________________р. 

            

Цим запевненням ___(далі -Торговець) підтверджує наявність бездоганної ділової репутації, щодо своїх працівників, котрі здійснюють 

обслуговування споживачів при виконанні Договору про співробітництво з елементами доручення_/зазначається, номер та дата 

укладання Договору/ (надалі - Договір) та запевняє АТ «УКРСИББАНК» (надалі - Банк), що у нижче перелічених працівників та 

керівника (-ів) Торговця: 

 

№ 

п/п 

ПІБ працівника РНОКФОПП  (ІНН) 

працівника 

Назва та адреса 

Торгової точки 

 

Електронна 

адреса 

працівника 

     

 

1) немає судимості, яка не погашена та не знята в установленому законодавством порядку, за злочини, передбачені статтями 

185 – 187, 1881 – 1971, 198, 199, 200, 209, 2091, 212, 2121, 258, 2585, 3661, 368, 3682, 3683, 3684, 369, 3692 Кримінального кодексу України; 
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2) немає порушення (невиконання або неналежного виконання) зобов’язання фінансового характеру, сума якого перевищує 

50 тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті), а строк порушення перевищує 30 календарних днів щодо будь-якого 

банку або іншої юридичної чи фізичної особи протягом останніх трьох років; 

3) належно виконуються обов’язки як платника податків і зборів, що підтверджено довідкою уповноваженого органу про 

наявність або відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів)  

4) не позбавлено права займатися певною діяльністю згідно з вироком суду, що триває; 

5) не було звільнення за статтями 40 (пункти 7, 8 частини першої цієї статті), 41 (крім пунктів 4, 5 частини першої цієї статті) 

Кодексу законів про працю України (протягом останніх п’яти років); 

6) не було адміністративного стягнення за порушення вимог банківського законодавства України, законодавства України у 

сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (застосовується протягом одного року з дня настання такої події). 

Також цим запевненням Торговець підтверджує факт ознайомлення Банком вищеперелічених працівників та керівника (-ів) Торговця з 

внутрішніми документами Банку актуальними на дату підписання цього запевнення, що регулюють здійснення ідентифікації та 

верифікації Клієнтів, до підписання цього запевнення. 

            На дату підписання даного документу усі вище перелічені працівники та керівник(-ки) Торговця пройшли навчання, яке 

включає ознайомлення, зокрема із: 

1) законодавством, що регулює відносини у сфері споживчого кредитування; 

2) визначеним  Банком порядком укладання кредитним посередником в інтересах банку договорів про споживчий кредит; 

3) методичними рекомендаціями Банку щодо здійснення кредитним посередником обліку та передавання Банку укладених 

кредитним посередником в інтересах Банку договорів про споживчий кредит 

4) внутрішніми документами Банку з питань запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму в частині 

здійснення ідентифікації та верифікації Клієнтів;  

5) способами організації роботи кредитного посередника із Банком та споживачем; 

6) законодавством про захист персональних даних. 

Торговець зобов’язується невідкладно, але не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити Банк про усі факти 

та/або події, які будуть мати місце в майбутньому, впродовж виконання Договору, та впливатимуть або іншим чином стосуватимуться 

цього запевнення. 

Торговець зобов’язується невідкладно, але не пізніше ніж протягом 3 (трьох) робочих днів надсилати Банку оновлене 

запевнення у випадку змін у переліку працівників, наведених у цьому запевненні. 

 

 

_________/назва посади уповноваженої  особи                       /підпис/ 

партнера /28або ПІБ (якщо партнером є ФОП)/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8  

до Договору про співробітництво  

з елементами доручення _________№ _від _ __ 20____ р. 
 

ЗАПЕВНЕННЯ КРЕДИТНОГО ПОСЕРЕДНИКА 

 

м. ____________                                                                                               «__» ___________________р. 

 

Цим запевненням ___(далі - Торговець) підтверджує наявність бездоганної ділової репутації, щодо себе, як суб’єкта 

господарювання за законодавством України, та запевняє, що стосовно нього: 

1) немає порушення (невиконання або неналежного виконання) зобов’язання фінансового характеру, сума якого перевищує 

50 тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті), а строк порушення перевищує 30 календарних днів щодо будь-якого 

банку або іншої юридичної чи фізичної особи протягом останніх трьох років; 

2) належно виконуються обов’язки як платника податків і зборів, що підтверджено довідкою уповноваженого органу про 

наявність або відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів); 

3) немає протягом останніх 24 календарних місяців випадків притягнення до відповідальності за порушення вимог законів 

України “Про споживче кредитування” і “Про захист прав споживачів” та/або випадків ухвалення судових рішень щодо порушення 

прав споживачів; 

4) не було адміністративного стягнення за порушення вимог банківського законодавства України, законодавства України у 

сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (застосовується протягом одного року з дня настання такої події); 

5) не позбавлено права займатися певною діяльністю згідно з вироком суду, що триває; 

                                                 
28 Зазначається лише  у випадку, якщо партнер  є юридичною особою  
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6) не було факту перебування в стадії ліквідації (припинення діяльності) або факту порушення проти Торговця справи про 

банкрутство. 

Торговець зобов’язується невідкладно, але не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити Банк про усі факти 

та/або події, які будуть мати місце в майбутньому, впродовж виконання Договору, та впливатимуть або іншим чином стосуватимуться 

цього запевнення. 

Також цим запевненням  Торговець підтверджує факт його ознайомлення з внутрішніми документами Банку, що регулюють 

здійснення ідентифікації та верифікації Клієнтів, до підписання цього запевнення. 

 

_________/назва посади уповноваженої  особи      /підпис/ 

партнера /29або ПІБ (якщо партнером є ФОП)/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 9  

до Договору про співробітництво  

з елементами доручення _________№ _від _ __ 20____ р. 
 

Згода на обробку персональних даних 

 

 

Я, pCredit:Name, паспорт серія SERIAL № NUMBER30, виданий INFO, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

pCredit:StateCode, як суб’єкт персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надаю АТ 

«УКРСИББАНК» (далі – Банк) свою згоду на обробку, в тому числі і на передачу третім особам, які надають послуги Банку, моїх 

персональних даних (на паперових носіях, на бланках картотек, в електронному вигляді в інформаційних (автоматизованих) системах 

Банку тощо, у тому числі в частині реєстрації та зберігання таких даних в переліку працівників_________/вказується найменування 

партнера або ПІБ (якщо партнером є ФОП)/ , в особі яких  _________/вказується найменування партнера або ПІБ (якщо партнером 

є ФОП)/ надає послуги Банку, для реалізації Банком своїх прав та обов’язків, визначених чинним законодавством України та 

укладеними між Банком та _________/вказується найменування партнера або ПІБ (якщо партнером є ФОП)/ Договору про 

співробітництво з елементами доручення_/зазначається номер та дата укладання Договору/(надалі -Договір). 

Обсяг моїх персональних даних, щодо яких Банк має право здійснювати процес обробки, визначається мною та умовами 

Договору як будь-яка інформація про мене, що стали відомі Банку при встановленні та під час правовідносин _________/вказується 

найменування партнера або ПІБ (якщо партнером є ФОП)/ зі мною, у тому числі були передані третіми особами Банку.  

Цим підтверджую, що мені повідомлено про мої права як суб’єкта персональних даних, власника персональних даних, що 

визначені Законом України «Про захист персональних даних», склад та зміст персональних даних, що збираються, мету збору таких 

даних та осіб, яким можуть передаватися мої персональні дані. 

                                                 
29 Зазначається лише  у випадку, якщо партнер  є юридичною особою  
30 Не вказується для ID-паспорту 
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Цим підтверджую, що розумію і погоджуюся з тим, що Банк не несе будь-якої відповідальності за розголошення третім особам 

персональних даних щодо мене у разі, якщо таке розголошення необхідне для реалізації Банком своїх прав та обов’язків, визначених 

чинним законодавством України та Договором. 

 

Зі змістом Постанови Правління НБУ № 50 «від 08 червня 2017 р. «Про впорядкування діяльності кредитних посередників у сфері 

споживчого кредитування на ринку банківських послуг», ознайомлений (-а) 

 

 

Працівник : 

 

__________________________________ (________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1031 

до Договору про співробітництво  

з елементами доручення _________№ _від _ __ 20____ р. 
 

. 
_______________ (дата, час) 

Цим листом АТ «УКРСИББАНК»: скорочена назва – АТ «УКРСИББАНК» 

адреса: 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, 

                                                 
31 Додається, якщо на Листі-повідомленні не ставиться відмітка Торговця. В іншому разі -видаляється 

 



24 

 

Код  ЄДРПОУ 09807750  

Індивідуальний податковий номер 098077520391  

Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ № 30010673 

в рамках Договору про співробітництво з елементами доручення № ____ від „__”_________ 20_____ року (далі – Договір про 

співробітництво), укладеного між АТ «УКРСИББАНК» та «____________» (далі -Торговець) відповідно до норм чинного законодавства 

України повідомляє про можливість своєчасної та повної сплати кредитних коштів у відповідності до договору про надання споживчого 

кредиту № ___________________ від „____” _______________ 201___ року (далі – Кредитний договір), укладеного з: 

ПІБ позичальника _____________________________________________________________ 

Паспорт: ___/зазначити паспортні дані: назва документу, серія(за наявності), номер, ким і коли виданий/____ 

ІПН ___________________________ 

на придбання товару/товарів, а саме:  

 

№ Назва товару № товарного 

чеку/рахунку 

Дата 

товарного 

чеку/рахунку 

Кількість 

товарів 

Вартість 

одиниці 

товару 

Загальна 

вартість 

Сума внеску 

клієнта  

        

        

        

        

 

Кредитний продукт: _____________ 

Загальна сума кредиту на придбання товару/товарів згідно Кредитного договору становить _______________ гривень, та буде сплачена 

АТ «УКРСИББАНК» в строки та в порядку, обумовленому в Договорі про співробітництво.  

 

 

Посада Зразок підпису ПІБ Зразок печатки банку 

Начальник Департаменту з 

продажів продуктів споживчого 

кредитування 
 

Трегубов Борис Юрійович 

 

 

Начальник Центру маркетингу 

та прямих продажів споживчого 

кредитування  

 

  

Дікфідан Віолетта 

Сергіївна  

 

або  

Заступник Голови Правління –  

Директор з питань споживчого 

кредитування АТ «УКРСИББАНК»  

 

 Кадуліна Ю.Р. 

 

                                                                        
 

 

 __________________________________________________________________________ 

                                                                                                   ПІБ          та                                    підпис Клієнта 

 

 

 


