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JaHr Правrt:rа розробленi вiдповiдно до Закону Украiни "Про фiнансовi послУги Та
-a:;+i]зне рег\,.lювання ринкiв фiнансових послуг", Закону Украiни "Про засТаВУ",
,_.._t-.{з]-]ь Цtтвi.-тьного кодексу Украiни та Положення про надання фiнансових поСлУГ
._,:,l,:,5з:.]аllli. затвер.]женого розпорядженням ,Щержавноi KoMicii з регУлЮвання РинКiВ
_ :.!соtsIi\ пос_-r\т Украiни вiд26.04.2005 року ]ф 3981, та iнших нормативно-ПравоВих
послуг ломбарДами.
=.:_iз. якi регl.тюють вiдносини у сферi надання фiнансових
I. ВlIrIоги ло Ломбарду т,а його вiдокремлених пiдроздiлiв Для

надання фiнансових послуг

повнЕ товдриство (ломБдрд <укрдiнь} учдсники
ТОВ.\РIIСТВО З ДОДДТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (СТРАХОВА
оБмЕжЕною
з
товАриство
ко\Iп_\нIя (BCECBIT> тА
в1-1повЦдлънIстЮ (ПРЕДСЛАВИнсЬкЕD, яке в подаJIьшому iменуеться
1,

--Iоrrбар:, та йогО вiдокремленi пiдроздiли створюються з метою задоволення попиту
: lзli.rнlтх осiб на фiнансовi та супутнi послуги Ломбарду та отримання прибутку вiд
:tr_]ання фiнансових та супутнiх послуг Ломбарлу.
2,длянадання фiнансових послуг Ломбард повинен вiдповiдати таким вимогам:
2.1..щiяльнiсть Ломбарду повинна вiдповiдати вимогам законодавства про
фiнансовi послуги.
2.2. Ломбард повинен бути внесений до Щержавного ресстру фiнансових установ.
2.3.у разi необхiдностi, Ломбарл повинен мати лiцензiю на надання певних видiв
фiнансових послуг.
2.4. ЛомбаРД повинен мати положення, що регламентус надання Ломбарлом
фiнансовИх та супуТнiх послуГ, затвердЖене протоКолом збоРiв 1.T асникiв.
2,5. Установчi документи Ломбарду повиннi вiдповiдати вимогам законодавства та
rtiстити вичерпний перелiк видiв фiнансових послуг та супутнiх послуг, якi надае
Ломбарл.
2.6.В повному найменуваннi Ломбарду IIовинно мiститься слово "ломбарД".
2.7. Ломбард не повинен здiйснювати будь-якоi iншоi пiдприемницькоi дiяльностi,
KpiM пiдпри€мницькоi дiяльностi, передбаченоi законодавством для ломбаРДiВ.
2.8. Ломбард повинен мати власну облiкову та ресструючу систему, що вiДповiДае
вимогам, установленим Положенням rrро надання фiнансових послуг ломбардами,
затвердженого розпорядженням ,Щержавноi KoMicii з регулювання ринкiв фiнансових
послуг Украiни вiд26.04.2005 року ]ф 3981
2.g.у своiй дiяльностi Ломбарл повинен дотримуватися вимог чинного
законодавства, зокрема про захист прав споживачiв.
.
2.10. Ломбард зобов'язаний формувати резервний (страховий) фо"д вiдповiДнО ДО
cTaTTi 14 Закону Украiни кПро господарськi товариства).
2.1 1. Ломбард повинен мати власний капiта,т у розмiрi не менше нiж 500 (п'ятсот)
тисяч гривень, а у разi наявностi у Ломбарду вiдокремлених пiдроздiлiв - не менше нiж 1
(один) мiльйон гривень.
З. Вiдокремленi пiдроздiли Ломбарлу дJUI надання фiнансових tIослуг повиннi
вiдповiдати таким вимогам:
3.1.Iнформацiя про вiдокремленi пiдроздiллI Ломбарду повинна бути внесена до
,Щержавного реестру фiнансових установ.
З.2.Щiяльнiсть вiдокремлених пiдроздiлiв Ломбарду повинна вiдповiДати вимогаN4
законодавства про фiнансовi послуги.
3.3. ВiдокРейленi пiдрозлiлИ lIомбарлУ повиннi мати облiкову та реестрацiйну
систему, що вiдпоВiдас вимОгам, устаНовлениМ ПоложенНям про надання фiнансових
послуГ ломбардами, затВеРДженого розпорядженням ,Щержавноi KoMiciT з регулювання
ринкiв фiнансових послуг Украiни вiд26,04.2005 року J\ъ 3981
;

:
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З.4. Положення про вiдокремленi пiдроздiли Ломбарду повиннi мiстити вичерпний

*eэe.-liK видiв фiнансових послуг та

супутнiх послуг, якi можуть надавати цi пiдроздiли.
з.5. У свотй дiяльностi вiдокремленi пiдроздiли Ломбарду повиннi дотримуватися
з;.\Iог законодавства, зокрема про захист прав споживачiв.
II. Фiнансовi пос,туги ЛомбарЛУ. Супутнi послуги Ломбарлу
4. Ломбард надае наступнi фiнансовi послуги:
- надання коштiв у позику, в тому числi i на
умовах фiнансового кредиту.

Ломбард нада€ наступнi супутнi послуги:
- оцiнка заставленого майна у вiдповiдностi до чинного законодавства та / або
умов

_]оговору;
- надання посередницьких

послуг зi страхування предмета застави (за наявностi
агентського договору зi страховою компанiсю);
- реа,riзацiя заставленого майна
у вiдповiдностi до чинного законодавства та або
\fIoB договору.

l

Надання фiнансових послуг може здiйснюватися
Jомбарду та l або його вiдокремлених пiдроздiлiв.
5.

за

мiсцезнаходженням

III. Умови та порядок укладання Ломбардом договорiв зi
споживачами фiнансових послуг
6.,Щоговiр про надання фiнансового кредиту Ломбардом повинен вiдповiдати
вимогам, установленим законодавством.
вiдповiдно до cTaTTi б Закону Украiни кпро фiнансовi послуги та державне
регулювання ринкiв фiнансових послуг>> договiр про надання фiнансового кредиту мае
мiстити:
- найменування, мiсцезнаходження та
дляЛомбарду, прiзвище, iм'я, по
реквiзити
батьковi фiзичноТ особи, данi паспорта (номер, серiя, дата видачi, орган, що видав) або
iншого документа, що посвiдчус особу, та данi про мiсце проживанн я для
- фiзичних Ьсiб;
- предмет договору:
- права та обов'язки cTopiH;
- суму фiнансового кредиту;
- дату надання фiнансового кредиту;
- строк користування фiнансовим
- дату повернення фiнансового кредиту;
- вiдповiдальнiсть cTopiH;
- пiдстави для пролонгацii, припинення дii та
розiрвання договору;
- пiдписи cTopiH.
У договорi про надання фiнансового кредиту повинно бути зазначено:
- процент за користування фiнансовим кредитом;

-

кредитом;

:

на договiр застави, що забезпечуе зобов'язання за договором
кредиту;
фiнансового
- посилання на договiр страхування rrредмета застави в
- разi наявностi;
- вiдмiтка про ознайомлення позичальника з положенням про надання
фiнансових
послуг Ломбардом.
-

посилання

KpiM цього, у договорi про надання фiнансового кредиту, якщо iнше не
передбачено законом, повинно бути зазначено:
- назву документа
- HitзBy, адресу та реквiзити суб'екта господарювання;
- прiзвище, iм'я i по батькоВi фiзичноI особи, яка отриМуе
фiнансовi послуги, та ii
адресу;
- найменування, мiсцезнаходяtення юридичноi особи ;
:

a
J

- найменування фiнансовоi операцii;
-

розмiр фiнансового активу, зазначений у грошовому виразi, строки його внесення

та умови взасморозрахункiв;

- строк дii договору;
- порядок змiни i припинення дii договору;
- права та обов'язки cTopiH, вiдповiдальнiсть cTopiH за невиконання або ненЕIлежне

виконання умов договору;

пiдтвердження, що iнформацiя, зазначена в частинi другiй cTaTTi 12 Закону
украiни кпро фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг)),
-

надана клiснту;

- iншi }мови за згодою cTopiH;
- пiдписи cTopiH.

щоговори про надання фiнансових кредитiв Ломбарду можуть мiстити й iншi
умови, за згодою cTopiH.
7. Умови надання фiнансових кредитiв Ломбардом:
7.1.Фiнансовий кредит надаеться дiездатним фiзичним особам не молодшим
poKiB
18-ти
(далi - Позичальники).
7.2. Фiнансовий кредит надасться Позичальниковi за умови надання паспорта з
реестрацiсю (пропискою) та iдентифiкацiйного коду.
7.З. МiНiмальний строк надання фiнансового кредиту встановлюеться та
ЗМiНЮеться Ломбарлом шляхом видання наказу, який пiдписусться керiвником Ломбарду
та дода€ться до цього Положення.
1,4.З МеТою забезпечення виконання Позичальником зобов'язань за договором
про надання фiнансового кредиту мiж Ломбардом та Позичальником }кладасться
договiр застави, який пiдписуеться сторонами.
7.5. Ломбард надас фiнансовi кредити пiд заставу:
- виробiв з дорогоцiнних мета-шiв;
- побутовоi технiки (мобiльних телефонiв, цифрових
фото- та вiдеокамер,
ноутбукiв, комп'ютерiв та КПК, плазмових панелей тощо).
7,5,|, Вироби з дорогоцiнних металiв, якi приймаються у заставу, повиннi мати
вiдбиток пробiрного клейма та вiдбиток знака-iменника виробника.
ПРИ ПРийняттi в заставу виробiв з дорогоцiнних металiв камiння з виробiв не

виймаеться, вага метаJIу встановлюеться розрах}тrковим методом.
Не пiдrшгають прийому в якостi застави:
- дорогоцiннi метали у самородках;
- сlхозлiтки;
- ДОРОГОЦiННi МеТаJ'Iи

у виробах виробничого та лабораторного призначення
(лабораторний посуд, дрiт, деталi, пластини тощо);
- предмети, що вил}п{енi або щодо продажу яких встановлено особливий порядок
(холодна та вогнепальна зброя в оправi тощо);
- ДОРОГОцiнне камiння в обробленому та необробленому cTaHi та вироби з нього;
- напiвфабрикати ювелiрного та зубопротезного виробництва.
Вироби з дорогоцiнних металiв оглядаються експертом-отIiнювачем Ломбарлу в
присутностi Позичальника, який встановлюе наявнiсть вiдбитку пробiрного клейма та
ВiДбиткУ знака-iменника виробника, irроводить опробування та зважування виробiв та
ОГОЛОШУе Позичальнику суму фiнансового кредиту, яку може надuти Ломбард пiд
заставу наданих виробiв.
При отриманнi згоди Позичальника на отримання фiнансового кредиту на
Запропонованих }ъ{овах оформляеться договiр про надання фiнансового кредиту, договiр
Застави, заставниЙ бiлет, якi пiдписуються представником Ломбарду та Позичальником.
В заставному бiлетi rrри цьому вказуються найменування виробу (виробiв), проба, вага
MeTaJ'Iy, цiна за грам, оцiночна BapTicTb, сума фiнансового кредиту, дата повернення
фiнансового кредиту, сума повернення фiнансового кредиту з урахуванням процентiв, якi
нараховуються.

7,5.2.

Bci побутовi вироби повиннi мати нilзву, серiйний номер, бути придатними

.]о експлуатацiТ.

НоутбукИ повиннi мати назву, серiйний номер, бути придатнi до експлуатацii та
повиннi бути з блоком живлення.
Побутовi вироби оглядаються експертом-оцiнювачем Ломбарду в присутностi
Позичальника, який встановлюе наявнiсть нzIзви, серiйного номера, придатнiсть виробу
до експлуатацii та оголошуе Позичальнику сlму фiнансового кредиту, яку може надати
Ломбард пiд заставу наданого побутового виробу.
ПРИ Отриманнi згоди Позичальника на отримання фiнансового кредиту на
запропонованих }мовах оформлясться договiр rlро надання фiнансового кредиту, договiр
ЗаСТаВи, ЗаставниЙ бiлет, якi пiдписуються представником Ломбарду та Позичальником.
В Заставному бiлетi при цьому вкчLзуються найменування виробу, модель,, оцiночна
BaPTicTb, HapaxoBaнi проценти, сума фiнансового кредиту, дата повернення фiнансового
КРеДИТУ, СУМа поВернення фiнансового кредиту з урахуванням процентiв, якi

нараховуються.
7,5.З, Щоговiр про надання фiнансового кредиту та договiр застави, Bci змiни та
ДОПОВНення До них набувають юридичноТ силу пiсля ix пiдписання сторонами.

7.6.За користування фiнансовим кредитом Позичальник сплачус Ломбарду
розмiр яких заJтежить вiд суми фiнансового кредиту та строку, на який

ПРОЦеНТи,

Позичальник отримус фiнансовий кредит.
Розмiри процентiв за користування фiнансовим кредитом встановлюються та
ЗМiнюються Ломбарлом шляхом видання наказу, який пiдписуеться керiвником
Ломбарлу,
З метою зацiкавлення постiйних клiентiв у подаJIьшiй спiвпрацi та додаткового
ЗаЛУчення клiснтiв Ломбард залишае за собою право застосовувати до окремих клiентiв за

погодженням з останнiми зниженi процентнi ставки за фiнансовими кредитами.
7.7. Страхрання прелмета застави здiйснюеться за взасмною згодою cTopiH.
Вiдмова вiд страхування предмета застави позичаJIьником не може бути пiдставою для
вiдмови в наданнi фiнансового кредиту.
7.8. Пiсля закiнчення строку, що зчLзначенилi у договорi про надання фiнансового
КРеДиТУ, Позичальник зобов'язаний повернути Ломбарлу отриману суму фiнансового
креДиту та сплатити суму нарахованих процентiв за користування фiнансовим кредитом.
Сплата процентiв здiйснюсться одночасно з поверненням суми фiнансового
кредиту.
7.9. Позичальник мас право достроково погасити суму наданого фiнансового
КРеДиТУ, При цьому проценти за користування фiнансовим кредитом нараховуються
вiДповiдно до строку фактичного користування фiнансовим кредитом, вiдповiдно до
процентiв за користування фiнансовим кредитом, встановлених Ломбарлом.
7.10. При поверненнi Позичальником суми фiнансового кредиту та нарахованих
процентiв(а у випадку, передбаченомУ п. 7 .I1 - i нарахованоi пенi) Ломбард зобов'язанпй
повернути Позичальнику предмет застави.
7" 1 1, ЛОМбард пiсля закiнчення строку, що зазначений
у договорi про ЕаданнrI
фiнансового кредиту, може повернути Позичальнику предмет застави у випадку
ПОВеРнення Позичальником суми фiнансового кредиту, сплати суми нарахованих
ПРОЦеНтiв (в т.ч. за користування фiнансовим кредитом за перiод прострочення
повернення фiнансового кредиту), а також сплати пеню.
РОЗмiр пенi складае 1 О/о вiд суми фiнансового кредиту за кожен день прострочення
повернення фiнансового кредиту,
7,|2.У випадку перебiгу cTpoKiB, встановлених в п. 7.1I даного Положення,
ЛОмбард, вiдповiдно до Закону Украiни пПро заставу)), набувас власностi на предмет
ЗаСТаВи та реалiзуе предмет застави у вiдповiдностi до чинного законодавства без рiшення
СУДУ, ЗВернення до !ержавноi виконавчоi служби та без повiдомлення Позичальника.

5

IY. Порядок зберiгання Ломбардом договорiв та iнших документiв,
пов'язаних iз наданням фiнансових послуг
8.,щля договорiв та iнших документiв, пов'язаних iз наданням
фiнансових послуг
Ломбардом встановлюеться наступний порядок зберiгання
8.1.,ЩоговорИ та iншi документИ, пов'язанi iЗ наданням
фiнансових посл}т
ломбардом, укладенi за мiсцезнаходженням Ломбарду, .rроrr.6, строку ix дii
зберiгаються за його мiсцем знаходження.
8.2. .ЩоговорИ та iншi документи, пов'язанi iз наданням
фiнансових послуг
ломбардом, укладенi вiд iMeHi Ломбарду його вiдокремленим пiдроздiлоr, npor".oцa
строку iх дii зберiгаються за мiсцем знаходження вiдокремленого пiдроздiлу
8.3, Пiсля закiнчення строку дii договори та iншi документи, пов'язанi iз наданням
фiнансових послуг, передаються з вiдокремлених пiдроздiлiв до Ломбарду та
зберiгаються за мiсцем знаходження Ломбарду.
8.4. Щоговори та iншi документи, пов'язанi iз наданням
фiнансових послуг
ломбардом, зберiгаються в Ломбарлi за його мiсцем знаходження протягом п'я,ги poKiB
пiсля закiнчення строку ix дii.
8.5. Щля зберiгання договорiв та iнших документiв, пов'язаних iз наданням
фiнансових послуг Ломбарлом, за мiсцем знаходження Ломбарду видiлясться спецiальне
примiщення, обладнане охоронно-пожежною сигналiзацiею.
:

y. Порядок доступу споживачiв
фiнансових послуг Ломбарду до документiв та
iншоТ iнформаЦii, пов'язаноi з наданням фiнансових послуг Ломбардом

9. Споживачапl фiнансових послуг Ломбарлу забезпечуеться вiльний
доступ до
документiв та iншоi iнформацii, пов'язаноi з наданням фiнансових послуг Ломбардом.

З

метою забезпечення вiльного доступу споживачiв фiнансових послуг
ломбарду до зазначених документiв та iнформацii в Ломбар!i та в кожному
вiдокремленому пiдроздiлi Ломбарду обладнуеться куточок споживач4 в якому наявнi
10.

засвiдченi копii наступних документiв:
- док}ментiв про державну ресстрацiю юридичноi особи;
- Свiдоцтва про реестрацiю Ломбарлу як
фiнансовоi установи;
- повiдомЛення прО внесення вiдокремленого пiдроздiлу Ломбарду
до Щержавного
реестру фiнансових установ (для вiдокремлених пiдроздiлiв);
- ресстрацiйного повiдомлення
,Щержавноi пробiрноi служби Украiъи про внесення
ломбарду або вiдокремленого пiдроздiлу (для вiдокремлених пiдроъдiлiв) до
реестру-i
суб'ектiв господарювання, якi здiйснюють операцii
доро.оцi"ними мета-llами
лорогоцiнним камiнням ;
- цього Положення;
- наказу, яким встановлено розмiри процентiв за користування
фiнансовим
кредитом.
KpiM цього в куточку споживача розмiщусться наступна irrформацiя:
- витяги iз I]ивiльного кодексу УкраiЪи, Закону Украiни <Про заставу>>, Закону
УкраiЪи кПро захист прав споживачiв>;
- Положення про надання фiнансових послуг ломбардами, затвердженого
розпорядженням /{ержавноi KoMicii з регулювання ринкiв фiнансових послуг УкраТни вiд
26.04.2005 року J\Гч З981;
- iнформацiя про територiа,тьний орган з питань захисту прhв споживачiв та його
контактна iнформацiя;
- контактна iнформацiя Нацiона,тьноi koMicii, що здiйснюе державне
регулювання у
сферi ринкiв фiнансових послуг.
11.Iншi документи Ломбарлу або його вiдокремленого пiдроздiлу, зокрема,
документи про повiрку ваговимiрювальних приладiв, засвiдченi копii документiв щодо
працiвникiв Ломбарду, уповновая(ених укладати договори, тоц{о, зберiгаються в

з

примiщеннi Лоrrбарду або його вiдокремлеЕого пiдроздiлу та надаються споживачам
для
ознайомлення на iх вимогу.

VI. Порядок проведення внутрiшнього контроJIю щодо дотримання законодавства та
внутрiшнiх регламентуючих документiв при здiйсненнi операцiй з надання
фiнансових пос"ryг Ломбардом
12. Внутрiшнiй контроль щодо дотримання законодавства при здiйсненнi операцiй
ЗнaДaнняфiнaнсoвихПoслyГЛoмбаpдoмзДiйснюсTЬся:
- керiвництвом Ломбарду (лиректором та головним бухгалтером);
- внутрiшнiм аудитором Ломбарду, який пiдпорядковуеТЬся заГаJ,Iьним
зборам
учасникiв Ломбарду1'
- вiдповiдальним за внутрiшнiй фiнансовий монiторинг
у Ломбардi.
у вiдокремлених пiдроздiлах Ломбарду внутрiшнiй контроль
щодо дотримання
законодавства при здiйсненнi операцiй з надання фiнансових послуг, KpiM зазначених
виIце осiб, здiйснюсться:
-керiвництвом вiдокремленого пiдроздiлу Ломбарлу (лиректором т&,
у разi
наявностi, головним бухгалтером);
- вiдповiда-шьним за внутрiшнiй
фiнансовий монiторинг у вiдокремленому
пiдроздiлi Ломбарду.
1з. Зазначенi в п. 12 особи здiйснюють внутрiшнiй контроль в межах повноважень,
визначених в ik посадових iнструкцiях.
14. Зазначенi в п. |2 особи при rтроведеннi внутрiтпнього контролю
щодо
дотримання законодавства при здiйсненнi операцiй з надання фiнансових поспуг

керуються:
- чинним законодавством УкраiЪи;
- установчими документами Ломбарлу,
- рiшеннями загальних зборiв уrасникiв Ломбарду;
- наказами та розпорядженнями директора Ломбарду.
15. Внутрiшнiй аулит в Ломбардi здiйснюеться внутрiшнiм аудитором Ломбарду
На ПiДСТаВi ПОЛОЖеННя Про службу внутрiшнього аудиту Ломбарлу, Гiоrrо*."""
систему внутрiшнього аудиту Ломбарду, Програми внутрiшнього аудиту Ломбарду, "рЬ
якi
затверджуються загальними зборами учасникiв Ломб арду
16. Внутрiшнiй монiторинг фiнансових операцiй
Ломбардi здiйснюеться
вiдповiдальним за внутрiшнiй фiнансовий монiторинг JIомбарду
вiдокремлених
пiдроздiлаХ вiдповiдальним за внутрiшнiй фiнансовий монiторинг Ломбарлу та
вiдповiдальним за внутрiшнiй фiнансовий монiторинг
у вiдокремленому пiдрозfiiлi; на
пiдставi ПравиЛ здiйснення внутрiшнього фiнансового ,о"irор""гу Ломбарду, та
Програми ik реалiзацii на вiдповiдний piK, якi затверджуються д"р.пrором Ломбарлу.

в

iy

VII. ВiдпОвiдальнiсть посадових осiб Ломбарду, до посадових обов'язкiв яких
належать безпосередньо робота з клiснтами, укладання та виконання договорiв
17, Посадовi особи Ломбарду, До посадових обов'язкiв яких нitлежать
безпосередньо робота з клiентами, укладання та виконання договорiв, за порушення
ПОКЛаДеНИХ На НИХ ОбОВ'язкiв несуть дисциплiнарну, MaTepia,TbHy (цивiльну),
адмiнiстративну, кримiнальну вiдповiдальнiсть.

17.\.щисциплiнарнi стягнення на посадових осiб Ломбарду, до посадових
обов'язкiв яких нrlлежать безпосередньо робота з клiснтами, укладання та виконання
договорiв, накладаються директором Ломбарду в порядку, визначеним трудовим
законодавством.
17.2.

Посадовi особи Ломбарду, До посадових обов'язкiв яких наJIежать
з клiснтами, укладання та виконання договорiв, вiдшкодовутоть

безпосередньо робота

в порядку,
визначеним трудовим законодавством.
ТТIкода, заподiяна Ломбарлу дiями зазначених осiб, може бути стягнута з них в
судовому порядку (в порядку цивiльного судочинства).
17.3.Притягнення
адмiнiстративноi або кримiнальноi вiдповiдальностi
посадових осiб Ломбарду, до посалових обов'язкiв яких HaJ,IeжaTb безпосередньо робота з
клiснтами, укладання та виконаI{ня договорiв, здiйснюеться в порядку, визначеному
вiдповiдно чинним адмiнiстративним або кримiнаJIьним процесуальним законодавством
уповноваженими на те органами та / або посадовими особами.
заподiяну ними Ломбарлу шкоду (несуть матерiальну вiдповiдальнiсть)

до

VIII. Опис завдань, якi пiдлягають виконанцю кожниNI
пiдроздiлом Ломбарлу
18.1. Завданням керiвництва Ломбарду с здiйснення розробки напрямкiв та
найбiльш ефективних способiв надання фiнансових послуг,
18.2. Завданням бlхгаrrтерського пiдроздiлу € правильне вiдображення операцiй з
надання фiнансових послуг на пiдставi укладених договорiв з урахуванням вимог чинного
законодавства Украiни.
18.3. Завданням працiвникiв юридичноi служби е аналiз правових аспектiв операцiй
з надання фiнансових послуг, контроль за дотриманням норм чинного законодавства при
укладеннi договорiв, здiйснення захисту прав та iHTepeciB Ломбарла правовими засобами,
1 8.4, Завданням вiддiлу по роботi з клiентами е супроводження укладених
договорiв ттро надання фiнансових послуг.
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