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НАкАЗУЮ:

Запровадити Кодекс професйноi етики iз врегулювання простроченоi
заборгованостi (надалi - Кодекс), який розроблено та затверджено на ocHoBi
чинного цивiльного законодавства, законодавства про регулюваннrI ринкiв
фiнансових послуг Украiни з метою узаг€uIьнення доброчесноi комерцiйноi
практики стосовно стягненнlI простроченоТ заборгованостi працiвниками
компанii ТОВ <<Споживчий Щентр> (Надалi - Компанii).

Працiвники Компанii зобов'язанi дотрим)ватися вимог чинного
законодавства УкраТни, положень, визначених даним Кодексом, т&
принципами доброчесноТ комерчйноi практики, поваги i дотриманнrI прав та
законних iHTepeciB Боржникiв, стосовно яких здiйснюетъся дiяльнiсть по
врегулюванню простроченоi заборгованостi.

Пiд поняттям Боржник в цьому Кодексi маетъся на разi фiзична особа,
яка мае невикоЕане грошове зобов'язаншI перед Кредитором, в тому числi
пору{итель, заставодавецъ, iпотекодавець, та iншi особи, якi вiдповiдно до
чинного законодавства несуть солiдарну чи субсидiарну вiдповИальнiсть
перед Кредитором.

Iншi понlIття, якi використовуються в даному Кодексi, вiдповiдають
визначеннrIм, що встановленi чинним законодавством УкраТни.



Кодекс професiйноi етики iз вреryлювання простроченоi заборгованостi
в компанii ТОВ <<Споживчий Щентр>>

Роздiл I. Загаrrьнi обов'язки

1. Компанiя ТОВ <<Споживчий Щентр>> та ii працiвники дотримуються
наступних принципiв та обов'язкiв:

1.1 використовують персонztльнi данi Боржника, членiв його ciM'iTa
пов'язаних з ним осiб, а також iнформацiю про заборгованiсть, процес ii
стягненнlt у вiдповiдностi до вимог законодавства про захист Персонuulьних

даних у спосiб та викJIючно на пiдставi особистоi згоди, наданоi БоРжниКОм;

I.2 передають (повiдомляють) TpeTiM особам або роблять
доступними дJuI них вiдомостi про Боржника, його прострочену
заборгованiсть, процес if стягненIuI та iншi персоншrьнi данi Боржника
викJIючно за умови попередньоi згоди Боржника;

Компанiя дотримуеться, впроваджуе та постiйно оновлюс

систему захисту конфiденцiйноi iнформацii та систему захисту Персон€lJIьних

даних Боржникiв;
|.4 Компанiя веде внугрiшнiй облiк працiвникiв, якi мають доступ

до iнформацiТ про Боржникiв. При отриманнi працiвником Компанii доступу
до зазначеноi iнформацii, забезпечу€ документаIIьЕе iнформуваннjl Такого

працЪника пiд розпис про
внррiшнiми розпорядчими

передбачену rrоложеннями законодавства та

документами Компанii вiдповИальнiсть за

розголошення персон€tJIьних даних Боржникiв ;

1.5

1,.,7

заборгованiсть та процес ii стягненнrl, а також розголошус буль-якi iншi
персоналrьнi данi Боржника TpeTiM особам викJIючно за H;uIBHocTi згоди
Боржника на це;

1.8 Компанiя та працiвники Компанii доц)имуються принципiв

доброчесноi конкуренцiт та законодавства про pekJlaмy, законодавства про

захист прав споживачв;
1.9 Комгrанiя використовуе у cBoix рекJIамних та промо- продУкТах

викJIючно об'ективну iнфррмацiю, статистику та вiдомостi, що вiдповiдае

принципам доброчесноi комерчiйноi практики та не допускае введеннrI

конц)агентiв в оману стосовно способiв та наслйкiв спЬпрацi;

1.з

Компанiя вiдповiдае на звернення Боржника щодо розмiру таlчи

факту наявностi заборгованостi та питань щодо fi стягненнrI, У СЦ)ОКи,

встановленi чинним законодавством, EUIе не не пiзнiше тридцяти каJIендарних

днiв з дня отриманшI такого звернення;
1.6 Компанiя здйснюе та зберiгае аудiо-записи випадкiв

безпосередньоi взаемодii з Боржником або iншими особами, викJIючно За

умови попередженнrI Боржника або iнших осiб про проведення такОгО ЗаПиСУ

на початку взаемодiI;
Компанiя розкривае BйoMocTi , про Боржника, його



1.10 при прийомi на роботу працiвникiв та в процесi здiйснення
працiвниками трудовоi дiяльностi, Компанiя придiляе особливу увагу
особистим якостям та здiбностям потенцiйних таlабо прийнятих
спiвробiтникiв, ix ocBiTi, досвiду, а в разi необхiдностi - проводить Тх навчання
та пiдвищення кваrriфiкацii;

1.11 Компанiя запроваджус здiйснення внутрiшньоi перевiрки
потенцiйних спiвробiтникiв на вiдсутнiсть у них незЕrIтоТ та непогашеноi
судимостi за cKoeHHrI )дdисного злочину, а також на предмет не перебування
особи на облiку з приводу гlсихiчноi хвороби, а-rrкоголiзму та HapKoMaHiT, у
випадку якщо це передбачено внугрiшнiми нормативними документами або
чинним законодавством;

|.|2 Компанiя заохочуе спiвробiтникiв до професiйноТ, та етичноТ
поведiнки по вiдношенню до Боржника, що мае позитивний вплив на iмiдж
компанii, пiдвищуе ефективнiсть i якiсть взаемодiТ з Боржниками та сприяе
розбудовi цивiлiзованого ринку врегулювання проблемноi заборгованостi в
цiлому;

1.13 Компанiя сприrI€ достатньомурiвню обiзнаностi, та дотримання
культурних i етичних норм спiлкування cBoix працiвникiв iз Боржниками.

Роздiл II. Принципи здiйсненнrl взаемодiТ iз Боржниками

2.7 При здйсненнi дiй, спрямованих на поверненнlI простроченоi
заборгованостi, Компанiя або особа, яка дiе вiд if iMeHi i (або) в ii iHTepecax,
зобов'язанi дiяти срллiнно i розумно, в цiлях досягнення ефективного
спiвробiтництва та пошуку компромiсу.

2.2 Пlдчас комунiкацii з Боржником додержуватися наступних правил:
1) на початку розмови назвати прiзвище та iм'я спiвробiтника,

повiдомити назву Компанii, стисло доносити до БоржЕика мету розмови,
встановити особисту ситуацiю Боржника, визначити його готовнiсть до
взасмодiТ та всю iнформацiю, необхiдну для плануваннrI наступного етапу дiй
по вреIулюванню заборгованостi;

2) оформлювати тексти листiв, повiдомлень, що направляютъся
Боржнику в паперовй формi, та доданих до них документiв, чiтким,
ЗРозумiлим шрифтом достатнього розмiру дJuI комфортного читання та
усвiдомленнrl змiсту;

З) в разi доцiльностi i можливостi брати до раги прохання Боржника
про телефонЕу розмову у час i мiсцi, зр)лIному дJuI нього;

4) при можливостi вести спiлкування з Боржником тим спiвробiтником,
З якими Боржник ефективно спiвпрацював ранiше або висловлював побажання
взаемодiяти.

2.3 ПИ час органiзацii та здiйснення заходiв з врегулювання
простроченоi заборгованостi неприпустимим е:

1) вчиняти дii, що cTaBJuITb пiд загрозу життя, здоров'я, честь та гiднiсть
фiзичних осiб;



2) використовувати силу, насильство, поцрози здiйснити незаконнi або
HeпpaBoмipHi дiТ таlабо стосовно Боржникатаlабо його представникiв та членiв
його ciM'i;

3) використовувати нецензурну лексику, а також вчиняти iншi подiбнi
дiТ, що порушують |ромадський порядок;

4) надавати неправдиву iнформацiю про свiй статус, квалiфiкацiю або
професiйнi повноваженIuI, за виIuIтком якщо використання псевдонiму
визначене внугрiшнiми документами Компанii;

5) вводити Боржника в оману внаслiдок неточностi, недостовiрностi,
двозЕачностi, перебiльшення, замовчуваннщ перекр}чраннrI вiдносно

розмiру, характеру та пИстав виникнення простроченоi заборгованостi та
правових наслiдкiв невиконання црошового зобов'язання Боржником.

6) надавати неправдиву iнформацiю стосовно наслiдкiв невиконання
його зобов'язанъ;

7) надавати неправдиву iнформацiю стосовно нLlrежностi щредитора,
суб'екта колекторськоi дйльностi таlабо осiб, якi дiють вiд його (ф iMeHi та в
його (ф iHTepecax, до правоохоронних органiв, органiв державноi влади або
органiв мiсцевого самоврядування;

8) взаемодlяти з Боржником, його представником (представниками), за
допомогою засобiв телефонного зв'язку, факсимiльних, телеграфних,
текстових, голосових, елекц)онних i iнших повiдомлень, переданих по
мережах елекц)озв'язку, в тому числi рухомого радiотелефонного зв'язку, у
робочi днi в перiод з22:а0 до 7:00 години, а у вихiднi, святковi та неробочi днi
з 20:00 до 8:00 години;

9) взаемодйти з Боржником, його представником (представниками)
шJuIхом зустрiчей за мiсцем проживання (мiсцем реестрацii) Боржника у
робочi днi в перiод з 22:00 до 7:00, а у вихiднi, святковi та неробочi днi з 20:00
до 8:00 години;

10) взаемодiяти з Боржником, його представником (представниками), у
тому числi шляхом зустрiчей за мiсцем проживаннr{ (мiсцем реестрацii)
Боржника, а також за допомогою дистанцiйних засобiв зв'язку (телефонного,

факсимiльних, телеграфних, текстових, голосових, електронних i iнших
повiдомлень, переданих по мережах електрозв'язку, в тому числi рухомого
радiотелефонного зв'язку) - загапьним числом бiльше п'яти разiв на добу. При
цьому, взасмодiя за допомогою засобiв телефонного зв'язку вважаеться такою,
що вiдбулась, якщо телефонна розмова з Боржником, його шредставником
(представниками) таlабо членами ciM'i Боржника, тривала 30 секунд або
бiльше. Взаемодiя, викJIючним змiстом якоI е маркетинговий фекламний)
характер i не пов'язана з питаннями врегулюваншI заборгованостi - не
вважаеться взаемодiею в даному KoHTeKcTi;

11) буль-яким чином взаемодiяти з третiми особами або розголошувати
TpeTiM особам iнформацiю про заборгованiсть Боржника, процес та наслiдки if
стягненнlI (KpiM випадкiв взаемодii з адвокатом або iншою уповноваженою
особою Боржника), якщо Боржник особисто не надав свою згоду на це в



договорi (в письмовому або електронному виглядi) та в iнших випадках,
передбачених законодавством ;

t2) будь-яким чином взаемодiяти з роботодавцем (роботодавцями)
Боржника стосовно простроченоi заборгованостi Боржника, KpiM випадкiв,
коли Боржник надав на це згоду у письмовiй або електроннiй формi.

III. Контроль за виконанням Кодексу.

3.1. Контроль за виконанням цього Кодексу здiйснюе Керiвництво
компанiТ ТОВ <<Споживчий Щентр) та визначенi вiдповiдальнi спiвробiтники.

3.2. Вiдповiда-гrьнiсть працiвникiв Компанii визнаетъся згiдно
внугрiшнiх документiв та нормативiв Компанii.

Щиректор

ТОВ <<Споживчий Щентр>> О. В. Холод


