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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Ці Правила надання послуг з факторингу  Приватного підприємства "Інтеграл Інвестиції" 

(надалі – "Правила"), розроблені відповідно до норм Цивільного кодексу України, 

Господарського кодексу України, Закону України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг", Закону України "Про захист прав споживачів", 

Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на 

фондовому ринку) від 07 грудня 2016 року, а також інших нормативно-правових актів, які 

регулюють надання послуг з факторингу, та Статуту Приватного підприємства "Інтеграл 

Інвестиції" (надалі – "Підприємство", "Фактор"). 

 

1.2. Правила визначають: умови та порядок надання послуг з факторингу, умови та порядок 

укладання договорів факторингу, порядок їх зберігання, порядок доступу споживачів 

фінансових послуг до документів та іншої інформації, що стосуються надання 

Підприємством фінансових послуг; порядок проведення внутрішнього контролю щодо 

дотримання законодавства та внутрішніх документів підприємства при наданні 

фінансових послуг, відповідальність посадових осіб та працівників, до посадових 

обов'язків яких віднесена робота з клієнтами, укладення та виконання договорів 

факторингу, опис завдань, які підлягають виконанню працівниками підприємства.  

 

2. УМОВИ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ФАКТОРИНГУ 

 

2.1. Порядок  надання Підприємством послуг з факторингу здійснюється у порядку, 

визначеному цими Правилами, з урахуванням вимог законодавства України, шляхом 

укладання договору факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) у 

письмовій формі. 

 

2.2. Рішення про укладання договору факторингу приймається уповноваженим органом 

Підприємства на підставі отриманої заяви Клієнта, аналізу предмету договору та поданих 

Клієнтом  наступних документів: 

2.2.1.  Заявки Клієнта; 

2.2.2.  Документів, що підтверджують право вимоги; 

2.2.3.  Документів, що забезпечують право вимоги (у випадку їх наявності); 

2.2.4.  Інших документів, які вимагаються Підприємством. 

 

2.3. Клієнти - фізичні особи суб’єкти підприємницької діяльності до заяви додають: 

2.3.1. Належним чином засвідчену копію паспорта; 

2.3.2. Належним чином засвідчену копію реєстраційного номера облікової картки платника 

податків України (або ідентифікаційний номер згідно Державного реєстру фізичних 

осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів) або копію паспорта 

громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер 

паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків України в електронному безконтактному носії; 
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2.3.3.  Належним чином засвідчену копію виписки/витягу з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 

2.3.4.  Належним чином засвідчену копію витягу з реєстру платників податку (у разі 

реєстрації платником єдиного податку); 

2.3.5.  Копію витягу з реєстру платників податку на додану вартість (у разі реєстрації 

платником податку на додану вартість); 

2.3.6.  Оригінал або належним чином завірену копію договору з боржником, по якому 

пропонується здійснювати факторингове обслуговування; 

2.3.7.  Інших документів, які вимагаються Підприємством. 

 

2.4. Клієнти – юридичні особи до заяви додають: 

2.4.1.  Належним чином засвідчену копію виписки/витягу з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 

2.4.2.  Належним чином засвідчену копію установчих документів; 

2.4.3.  Належним чином засвідчену копію витягу з реєстру платників податку (у разі 

реєстрації платником єдиного податку); 

2.4.4.  Належним чином засвідчену копію витягу з реєстру платників податку на додану 

вартість (у разі реєстрації платником податку на додану вартість); 

2.4.5.  Документи, що засвідчують повноваження особи на підписання договору 

факторингу; 

2.4.6.  Документи, що засвідчують наявність корпоративного погодження на укладення 

договору факторингу; 

2.4.7.  Оригінал або належним чином завірену копію договору з боржником, по якому 

пропонується здійснювати факторингове обслуговування; 

2.4.8.  Документи, що забезпечують належне виконання договору боржником. 

2.4.9.  Інших документів, які вимагаються Підприємством. 

 

2.5. Підприємство до укладання з Клієнтом договору факторингу (фінансування під 

відступлення права грошової вимоги) надає йому наступну інформацію про: 

2.5.1.  фінансову послугу, що пропонується надати Клієнту, її вартість, якщо інше не 

передбачено законодавством з питань регулювання окремих ринків фінансових 

послуг; 

2.5.2.  механізм захисту Підприємством прав споживачів та порядок врегулювання спірних 

питань, що виникатимуть у процесі надання фінансової послуги; 

2.5.3.  орган, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, а також орган 

з питань захисту прав споживачів; 

2.5.4.  умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість. 

 

2.6. Інформація, яка надається Підприємством Клієнту, повинна забезпечувати правильне 

розуміння суті фінансової послуги. Підприємство під час надання інформації Клієнту та 

фінансових послуг на підставі договору факторингу (фінансування під відступлення права 

грошової вимоги) зобов’язано дотримуватися вимог законодавства про захист прав 

споживачів. 

 

2.7. Договір факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) повинен 

відповідати примірному договору та містити: 
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- назву документа; 

- назву, адресу та реквізити суб’єкта господарювання; 

- прізвище, ім’я і по батькові фізичної особи, яка отримує  фінансові послуги, та її 

адресу; 

- найменування та місцезнаходження  юридичної особи; 

- предмет договору, найменування фінансової операції; 

- розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі,строки його внесення та 

умови взаєморозрахунків; 

- строк дії договору; 

- порядок зміни і припинення дії договору; 

- права та обов’язки сторін; 

- відповідальність сторін; 

- підтвердження, що інформація, зазначена у частині другій статті 12 Закону України 

«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» надана 

клієнту; 

- обов’язкове посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг; 

- інші умови за згодою сторін; 

- підписи та реквізити сторін.  

2.8. Підприємство зобов’язано ідентифікувати Клієнта та Боржника за договором надання 

послуг з факторингу відповідно до вимог законодавства ,яке регулює відносини у сфері 

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

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 

2.9. Ідентифікація не є обов’язковою при здійсненні кожної операції, якщо Клієнт був раніше 

ідентифікований відповідно до вимог законодавства. В будь-якому випадку, ідентифікація 

здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством. 

2.10. Підприємству під час надання послуг з факторингу забороняється вступати в 

договірні відносини з анонімними особами. 

 

3. ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ ДОГОВОРІВ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З  НАДАННЯМ 

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

 

3.1. З метою забезпечення зберігання договорів факторингу (фінансування під відступлення 

права грошової вимоги) та інших документів, пов’язаних з наданням фінансових послуг, 

Підприємство має облікову та реєструючи систему договорів факторингу (фінансування 

під відступлення права грошової вимоги), укладених підприємством. Облікова та 

реєструючи система (програмне забезпечення та спеціальне технічне обладнання) 

відповідають вимогам, передбаченим законодавством. Укладання, реєстрація та облік 

договорів факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) 

здійснюється шляхом ведення Підприємством журналу обліку укладених і виконаних 

договорів, відомості якого містять інформацію, необхідну для ведення бухгалтерського 

обліку відповідних фінансово-господарських операцій. 

 

3.2. Журнал обліку укладених і виконаних договорів ведеться в хронологічному порядку та 

містить наступну інформацію: 

- номер запису за порядком; 

- дату і номер укладеного договору в хронологічному порядку; 
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- найменування юридичної особи (ПІБ фізичної особи) – Клієнта; 

- ідентифікаційний код юридичної особи-Клієнта (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичної особи, яка через 

свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті); 

- розмір фінансового активу у грошовому виразі та дату зарахування (перерахування) 

фінансового активу на рахунок Підприємства; 

- дату закінчення строку дії договору. 

 

3.3. Журнал обліку укладених і виконаних договорів ведеться у електронному вигляді із 

забезпеченням можливості пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування відомостей, 

що містяться у них на будь-який момент. Вказаний журнал ведеться таким чином, щоб 

забезпечити: (а) можливість відновлення втраченої інформації у разі виникнення будь-

яких обставин непереборної сили, та (б) можливість відтворення інформації у випадках, 

передбачених чинним законодавством. 

 

3.4. Оригінали укладених Договорів факторингу зберігаються Підприємством окремо від інших 

договорів в металевій шафі (шафах) або в окремій кімнаті що зачиняються на ключ. 

Договори зберігаються за описом та в хронологічному порядку. У випадку збереження 

договорів в окремій кімнаті така кімната повинна замикатися на ключ, а доступ до неї 

повинен бути обмежений і надається директором Підприємства особам, відповідальним 

за збереження документів на підставі наказу керівника.    

 

 

3.5. Укладені договори зберігаються протягом п’яти років після виконання взаємних 

зобов’язань або припинення дії договору. Додатки до договорів, а також усі пов’язані з 

договорами документи зберігаються разом з відповідними договорами факторингу.  

 

3.6. У випадках передбачених чинним законодавством надання Договорів факторингу іншим 

особам здійснюється за погодженням Директора. У випадку видачі оригіналу договору, у 

справі обов’язково залишається засвідчена копія такого договору та службова записка, у 

якій викладено обґрунтуванням вилучення такого договору. При цьому, така службова 

записка повинна мати надпис «ПОГОДЖЕНО» та містити підпис керівника або особи, що 

тимчасово виконує його функції (із зазначенням підстави для здійснення таких функцій).    

 

3.7. Після закінчення фінансового року усі Договори факторингу систематизуються у справи. 

Справи підлягають такому оформленню: оформлення обкладинки справи, підшивання в 

обкладинку з твердого картону, з нумерацією аркушів у справі; складенням підсумкового 

напису та внутрішнього опису документів. 

 

3.8. Договори, строк зберігання яких закінчився, знищуються на підставі акту знищення 

документів, який складається відповідною комісією та затверджується керівником 

Підприємства. Знищення документів відбувається в порядку, визначеному чинним 

законодавством.   
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 

ТА ВНУТРІШНІХ РЕГЛАМЕНТУЮЧИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОПЕРАЦІЙ З НАДАННЯ 

ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ 

 

4.1. Підприємство запроваджує систему внутрішнього контролю, щодо дотримання 

законодавства та внутрішніх регламентуючих документів при здійсненні операцій з 

надання фінансових послуг, а саме надання послуг з факторингу. 

 

4.2. Внутрішній контроль за дотриманням чинного законодавства та внутрішніх 

регламентуючих документів при здійсненні операцій з надання фінансових послуг 

здійснює відповідальний працівник Підприємства. 

 

4.3. Внутрішній контроль здійснюється з метою: 

 

4.3.1.  контролю за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які 

здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів 

управління Підприємства; 

4.3.2.  нагляду за поточною діяльністю Підприємства; 

4.3.3.   наданням власникам підприємства повної та достовірної інформації щодо: 

4.3.3.1. стану Підприємства; 

4.3.3.2. ефективності системи управління Підприємством; 

4.3.3.3. відповідності діяльності Підприємства вимогам внутрішніх правил та  

чинного законодавства; 

4.3.3.4. ефективності використання наявних активів Підприємства; 

4.3.3.5. ефективності використання інформаційних систем і технологій, та шляхів їх 

удосконалення;  

4.3.3.6. виконання планів Підприємства; 

4.3.4.  збереження активів Підприємства; 

4.3.5.  виконання планів Підприємства; 

4.3.6.  виявлення фактів та перевірок результатів перевищення повноважень посадовими 

особами Підприємства; 

4.3.7.  вчинення дій, пов’язаних з усуненням недоліків та порушень, виявлених аудиторами 

або контролюючими органами; 

4.3.8. виконання інших функцій, пов’язаних з наглядом та контролем за діяльністю 

Підприємства. 

 

4.4. Відповідальний працівник здійснює перевірку усіх укладених договорів стосовно надання 

фінансових послуг. У разі виявлення з боку працівників порушень при здійснення операцій 

з надання фінансових послуг, відповідальний працівник складає відповідний акт, який 

невідкладно надає керівнику підприємства та його власнику. 

 

4.5. У разі порушення працівниками Підприємства цих Правил, вимог законодавства, що 

регулює порядок надання фінансових послуг та внутрішніх регламентуючих документів 

Підприємства, до таких працівників в установленому законодавством порядку може бути 

застосовано заходи впливу, передбачені законодавством України. 
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5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ, ДО ПОСАДОВИХ ОБОВЯЗКІВ ЯКИХ НАЛЕЖАТЬ 

БЕЗПОСЕРЕДНЯ РОБОТА З КЛІЄНТАМИ, УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ 

 

5.1. Посадові особи, до посадових обов’язків яких належить безпосередня робота з клієнтами, 

укладання та виконання договорів, зобов’язані: 

- керуватися у своїй роботі законодавством України; 

- виконувати свої посадові обов’язки на підставі посадових інструкцій, цих Правил та 

внутрішніх регламентуючих документів Підприємства; 

- надавати органам контролю Підприємства інформацію про виконання ними 

посадових обов’язків та документи, необхідні для  контролю відповідності здійснення 

ними своїх посадових обов’язків; 

- не завдавати шкоди інтересам Підприємства; 

- не порушувати права та інтереси клієнтів Підприємства; 

- нести встановлену законодавством України відповідальність. 

 

5.2. Посадові особи, до посадових обов’язків яких належить робота з клієнтами, укладання та 

виконання договорів факторингу  (фінансування під відступлення права грошової вимоги), 

несуть відповідальність за неналежне виконання або невиконання своїх посадових 

обов’язків, в порядку та в межах, передбачених законодавством України. 

 

6. ПОРЯДОК ДОСТУПУ СПОЖИВАЧИВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ДО ДОКУМЕНТІВ ТА ІНШОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВОМ, ТА 

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

 

6.1. Клієнт має право доступу до інформації щодо діяльності Підприємства. Посадові особи 

Підприємства зобов’язані на вимогу Клієнта в порядку, передбаченому Законом України 

«Про доступ до публічної інформації», надати таку інформацію: 

- відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний 

стан, які підлягають обов’язковому оприлюдненню; 

- перелік керівників Підприємства та його відокремлених підрозділів; 

- ціну/тарифи фінансових послуг;  

- кількість акцій Підприємства, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, 

та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі Підприємства перевищують п'ять 

відсотків;  

- іншу інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію, право на 

отримання якої закріплено в законах України.  

 

6.2. Підприємство до укладання з Клієнтом договору факторингу (фінансування під 

відступлення права грошової вимоги) надає йому наступну інформацію про: 

- фінансову послугу, що пропонується надати Клієнту, її вартість, якщо інше не 

передбачено законодавством з питань регулювання окремих ринків фінансових 

послуг; 

- механізм захисту Підприємством прав споживачів та порядок врегулювання спірних 

питань, що виникатимуть у процесі надання фінансової послуги; 
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- реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг 

(адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав 

споживачів; 

- умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість; 

- іншу інформацію, передбачену статтею 12 Закону України «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг». 

- розмір винагороди Підприємства у разі, коли воно пропонує фінансові послуги, що 

надаються іншими фінансовими установами; 

- порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання 

фінансової послуги; 

- іншу інформацію, що підлягає наданню клієнту. 

 

6.3. Інформація, що надається Клієнту, повинна забезпечувати правильне розуміння суті 

фінансової послуги без нав'язування її придбання. 

 

6.4. Підприємство під час надання інформації Клієнту зобов'язана дотримуватися вимог 

законодавства про захист прав споживачів. 

 

6.5. Підприємство одержує від Клієнта письмове підтвердження про ознайомлення з 

наведеною інформацією. 

 

6.6. Система захисту інформації включає в себе: 

- встановлення технічних засобів безпеки; 

- встановлення паролів до всіх технічних та програмних засобів; 

- встановлення систем резервного копіювання інформації; 

- встановлення антивірусних програм; 

- проведення серед працівників Підприємства роз’яснювальної роботи щодо 

відповідальності за розголошення конфіденційної інформації. 

 

6.7. Керівник та працівники Підприємства зобов’язані забезпечувати конфіденційність 

інформації, що надається Клієнтом і становить комерційну та професійну таємницю. У 

своїй діяльності Підприємство дотримується вимог  законодавства про захист прав 

споживачів, Закону України «Про захист персональних даних» та забезпечує захист 

персональних даних Клієнтів від незаконного доступу до них. 

 

7. ОПИС ЗАВДАНЬ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ВИКОНАННЮ КОЖНИМ ПІДРОЗДІЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 

7.1. Підприємство має право здійснювати діяльність з надання фінансових послуг за умови 

виконання наступних вимог: 

- інформація про Підприємство внесена до Державного реєстру фінансових установ та 

Підприємство отримало ліцензію на провадження господарської діяльності з 

факторингу у порядку, встановленому Постановою Кабінету Міністрів України від 

07.12.2016 №913 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних 

паперів); 

- дотримання вимог законодавства, що регулює надання фінансових послуг, та цих 

Правил. 
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7.2. Основними завданнями, які підлягають виконанню посадовими особами, є: 

- виконання завдань, що передують укладенню договорів з клієнтами (аналіз 

інформації, підготовка документів та ін.); 

- укладання договорів з надання фінансових послуг; 

- ознайомлення Клієнтів з внутрішніми правилами, умовами договору про надання 

фінансових послуг та надання Клієнтам інформації, визначеної законодавством 

України; 

- ведення реєстрів та журналів обліку укладених та виконаних договорів; 

- виконання інших завдань, передбачених чинним законодавством України. 

 

7.3. На Підприємстві не створювались відокремлені структурні підрозділи. Працівники 

Підприємства виконують покладені на них завдання відповідно до своїх посадових 

інструкцій, окремих наказів керівника Підприємства та відповідно до внутрішніх 

положень Підприємства.  

 

7.4. Завданням керівника Підприємства є розробка напрямів та найбільш ефективних 

способів надання фінансових послуг та виконання інших функцій та завдань, 

передбачених чинним законодавством та установчими документами. 

 

7.5. Завданням головного бухгалтера (бухгалтерії) є забезпечення правильного 

відображення операцій з надання фінансових послуг на підставі укладених договорів 

та виконання інших функцій та завдань, передбачених чинним законодавством; 

 

7.6. Завданням працівників, які відповідають за роботу з Клієнтами, є супроводження  

укладених договорів про надання фінансових послуг, контроль за дотриманням норм 

чинного законодавства при укладенні таких договорів. 

 

7.7. Завданням працівника, відповідального за проведення первинного фінансового 

моніторингу, є здійснення передбачених законодавством процедур з виявлення 

фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу та інших фінансових 

операцій, які що можуть бути пов’язані з легалізацією (*відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення.  

 

8. ДОДАТКИ 

8.1. Додаток №1 – Примірний договір факторингу (фінансування під відступлення права 

грошової вимоги). 
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