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Внутрішні правила про переказ коштів ТОВ «ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ», 2021 

1. Загальні положення 

 

1.1. Внутрішні правила про переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків 

Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ» (далі – Правила) 

розроблені на підставі та у відповідності до Законів України "Про платіжні послуги", "Про 

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

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", "Про 

застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та 

послуг", Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 21.01.2016 №13, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 11.02.2016 за №220/28350, Положення про порядок видачі небанківським фінансовим 

установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, затвердженого 

постановою Правління Національного банку України від 17.08.2017 №80,  

1.2. Ці Правила визначають: 

- умови та порядок надання Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА 

ГАРАНТІЯ» (далі - ТОВ «ФІНАНСОВА ГРАНТІЯ» або Компанія) послуг з переказу 

коштів, а також взаємодію між ТОВ «ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ» та  платниками коштів; 

- умови участі ТОВ «ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ», як учасника інших Внутрішньодержавних 

або  Міжнародних платіжних систем, платіжними організаціями яких є резиденти (далі – 

ВПС), що зареєстровані Національним банком України (далі – НБУ) та здійснюють свою 

діяльність і забезпечують переказ коштів виключно в межах України. 

1.3. Компанія під час здійснення переказу коштів зобов'язана дотримуватись вимог 

законодавства України, Правил платіжних систем, учасником яких є, та цих Правил. 

 

2. Терміни та визначення 

 

У цих Правилах використовуються такі скорочення та визначення: 

 Автоматизоване робоче місце (далі АРМ) – програмно-технічний комплекс Компанії, до 

складу якого входить технічне, мережеве, комунікаційне обладнання та програмне забезпечення, 

за допомогою якого забезпечується виконання функцій щодо: 

- формування первинних паперових та електронних документів на перекази, що ініційовані 

Платниками у Операційних касах Компанії; 

- обробка інформації за операціями переказу коштів. 

Авторизація – процедура отримання дозволу на проведення операції з використанням ЕПЗ 

(проведення переказу) від банка-емітента або ВПС. Авторизація проводиться 

Процесинговим центром. 

 АЦСК – акредитований центр сертифікації ключів; 
 АС – автоматизована система Компанії в якій зберігаються дані операцій з переказу 

коштів. 

 ВПС – Внутрішньодержавна платіжна система, Платіжною організацією якої є резидент та 

яка здійснює свою діяльність і забезпечує проведення переказу коштів винятково в 

межах України. 

 Документи на переказ – Заява на переказ готівки та Квитанція РРО;  

Інтернет-сайт – сайт Компанії в мережі Інтернет; 

КЗІ – криптографічний захист інформації; 

 Компанія – ТОВ «ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ», що в установленому законодавством 

порядку надає послуги переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків на всій  

території  України . 

 Касир-операціоніст – відповідальний працівник, що надає послуги з переказу коштів у 

Операційній касі Компанії. 

Отримувач – особа, на рахунок якої зараховується сума переказу. 

Переказ коштів (далі переказ) – рух певної суми коштів з метою її зарахування 

на  рахунок  отримувача. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0080500-17#n23
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0080500-17#n23
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 Платіжний інструмент – засіб певної форми на паперовому, електронному чи іншому 

носії інформації, який використовується для ініціювання переказів. До платіжних інструментів 

належать документи на переказ. 

 Платіжна організація – юридична особа, що визначає правила роботи ВПС, а також 

виконує інші функції щодо забезпечення діяльності платіжної системи та несе відповідальність 

згідно із законодавством України та укладеними нею договорами. 

 Платник (клієнт) – юридична особа (резидент), фізична особа (резидент) або фізична 

особа-підприємець (резидент),  якій надається послуга переказу або особа від імені або за 

дорученням якої проводиться фінансова операція.   

 Процесинг – діяльність, яка включає виконання за операціями з платіжними інструментами 

авторизації, моніторингу, збору, оброблення  та  зберігання  інформації,  а  також  надання 

обробленої інформації учасникам розрахунків і розрахунковому банку для проведення 

взаєморозрахунків у платіжній системі (відповідно до Закону України «Про платіжні послуги»). 

Процесинговий центр (ПЦ) – оператор платіжної інфраструктури, що здійснює процесинг. 

Процесинговий центр ВПС (далі ПЦ ВПС) – інформаційно-обчислюваний центр ВПС 

виконує інформаційно-технічне обслуговування учасників, користувачів та інших складових 

ВПС, здійснює Процесинг транзакцій. 

 Операційна каса Компанії – точка обслуговування Платників, де здійснюється ініціювання 

переказів.  

Розрахунковий (обслуговуючий) банк – уповноважений банк, який відкриває рахунки 

Національному Касиру-операціоністу і бере участь у проведенні взаєморозрахунків. 

Розрахунковий документ – документ встановленої форми та змісту (фіскальний чек,  

товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт надання 

послуг, отримання (повернення) коштів, надрукований у випадках, передбачених Законом 

України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг", і зареєстрований у встановленому порядку реєстратором розрахункових 

операцій або заповнений вручну. 

РРО – реєстратор розрахункових операцій – пристрій або програмно-технічний комплекс,  

в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій 

при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або  

реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг), операцій з приймання готівки для 

подальшого переказу. 

 

3. Перелік видів послуг щодо переказу коштів 

 

 3.1. Перекази  коштів без відкриття рахунків відповідно до цих Правил виконуються у 

Операційних касах Компанії у готівці; 

3.2. Переказ коштів без відкриття рахунків відповідно до цих Правил здійснюється: 

а) від фізичних осіб на користь фізичних осіб (післяплата, для зарахування на рахунки 

фізичних осіб, тощо) на підставі: 

- документів на переказ; 

- укладених договорів про участь у ВПС та правил ВПС; 

б) від юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на користь фізичних осіб (соціального 

характеру, дивіденди, тощо) на підставі документів на переказ; 

в) від фізичних осіб на рахунки юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (здійснення 

необхідних платежів, післяплата, тощо) на підставі: 

- документів на переказ; 

- рахунків за комунальними платежами, сформованими отримувачами платежів; 

- укладених договорів про участь у ВПС та правил ВПС; 

г) від юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців на рахунки юридичних осіб або 

фізичних осіб-підприємців (з торгівельною виручкою, комунальними платежами, податками, 

тощо) на підставі документів на переказ. 
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 4. Опис видів послуг щодо переказу коштів із зазначенням способів ініціювання 

переказів, їх цільового призначення, користувачів, платіжних інструментів, порядку 

перевірки користувачем реквізитів переказу перед ініціюванням та порядку надання 

користувачу документа, який  підтверджуватиме здійснення  переказу 

 

4.1. Способи ініціювання переказу  коштів. 

 

4.1.1. Спосіб ініціювання переказів на підставі документів на переказ та укладених 

договорів про участь у ВПС та правил ВПС: 

-  на АРМ Операційної каси Компанії – у готівковій формі, виключно у національній валюті 

України - гривні; 

  

4.2. Ініціювання переказів на АРМ Операційної каси Компанії 

 

4.2.1. Ініціювання переказу коштів може відбуватися: 

- від фізичної особи, юридичної особи та фізичної особи-підприємця на користь фізичної 

особи; 

- від фізичної особи на рахунок юридичної особи та фізичної особи-підприємця; 

- від юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців на рахунки юридичних осіб або 

фізичних осіб-підприємців. 

4.2.1.1. Для ініціювання переказу коштів для подальшого зарахування на рахунок Отримувача 

використовується Заява на переказ готівки, яка містить наступні реквізити:  

    - дата здійснення операції; 

    -     стан операції; 

- найменування та адреса Операційної каси Компанії, що здійснює операцію; 

- сума та валюта переказу; 

- найменування Платника, для юридичної особи та фізичної особи-підприємця додатково 

інформація через кого ініціюється переказ; 

- призначення платежу; 

- найменування Отримувача, код за ЄДРПОУ Отримувача, найменування банку, в якому 

відкрито рахунок, IBAN та, за необхідності, поштова адреса Отримувача;  

- номери телефонів Отримувача (за необхідності) та Платника; 

- інша інформація. 

4.2.1.2. Заява формується Касиром-операціоністом засобами АРМ на підставі наданих 

Платником реквізитів або шляхом заповнення Платником відповідного бланку.  

Окремі обов'язкові реквізити заяви на приймання переказу, сформованої за допомогою 

АРМу, можуть заповнюватись в автоматичному режимі з використанням інформації з АС 

Компанії. 

Сформована засобами АРМ Заява перед ініціюванням переказу передається Платнику для 

перевірки реквізитів переказу. Платник підтверджує вірність реквізитів шляхом проставлення свого 

підпису у відповідному місці Заяви. Підписана Заява подається Касиру-операціоністу одночасно із 

відповідною сумою готівки.  

4.2.1.5. Одночасно, при наявності оплати Платником послуги з переказу коштів, Касир-

операціоніст проводить реєстрацію операції на АРМ та/або РРО та видає Платнику Документи на 

переказ, які є підтвердженням факту прийняття заяви на переказ до виконання. 

4.2.1.6. В АРМі згідно введених Касиром-операціоністом даних формується електронний 

документ за переказом та передається для виконання до АС Компанії. 

 

5. Опис виконання послуг щодо переказу коштів та перелік залучених сторін під час 

їх надання 

 

5.1. Схема руху коштів під час переказу з моменту ініціювання до його завершення 
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5.1.1. Для ведення бухгалтерського обліку за операціями переказу коштів застосовуються 

відповідні передбачені Планом рахунків бухгалтерського обліку Компанії балансові рахунки 

(субрахунки) за окремими видами операцій: 

- приймання переказів у ВПС, учасником яких є Компанія; 

- приймання комісійної винагороди за приймання переказів. 

5.1.2.  Відображення у бухгалтерському обліку операцій з приймання переказів та 

комісійної винагороди здійснюється на рівні Філій Компанії на підставі відповідних первинних 

документів.  

5.1.3. Компанія зобов'язана забезпечити відображення інформації про кожну операцію з 

приймання готівки для подальшого переказу в АС Компанії та у системі автоматизації банку, що 

обслуговує Компанії у той самий операційний день (у разі здійснення ініціювання переказу готівки 

платником протягом операційного часу) або не пізніше наступного операційного дня (у разі 

ініціювання переказу готівки після закінчення операційного часу). 

5.1.4. Узагальнення інформації про суми прийнятих переказів та комісійної винагороди із 

подальшим їх відображенням у фінансовій звітності здійснюється на рівні центрального апарату 

управління Компанії.  

5.1.5. Виконання зобов'язань Компанії, що виникли за ініційованими операціями з переказу 

коштів, здійснюються відповідно до умов укладених договорів та Правил ВПС. 

5.1.6. Готівкові кошти, що внесені Платниками у Операційних касах Компанії 

оприбутковуються відповідно до вимог законодавства на окремі поточні рахунки Компанії. 

5.1.7. Виконання розрахунків, що виникли за ініційованими операціями з переказу 

здійснюються шляхом використання Компанією рахунку,  відкритого у Розрахунковому банку 

ВПС, з якою укладено Договір про участь у ВПС. 

 

6.2. Час оброблення операцій та строки проведення переказу коштів 

  

6.2.1. Оброблення переказу у Операційній касі Компанії – до 1 години. 

6.2.5. Зарахування коштів за переказом/платежем на поточний рахунок Отримувача – до 3 

робочих днів з урахуванням графіку роботи Операційної каси Компанії. 

 

7. Строки та порядок зберігання інформації про здійснення переказу коштів 

 

7.1. Термін зберігання інформації за переказами на оптичних дисках в архівному вигляді 

складає 5 років. 

7.2. Порядок зберігання інформації визначається  внутрішніми документами Компанії. 

 

8.  Порядок повернення коштів ініціатору переказу в разі неможливості їх 

зарахування на рахунок або виплати у готівковій формі Отримувачу, а також відкликання 

переказу ініціатором 

 

8.1. Платник за письмовою заявою має право відкликати документ на переказ коштів.  

8.2. У заяві про відкликання переказу зазначається номер переказу, місце та дата 

приймання, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), сума переказу.   

Під час подання заяви Платник повинен пред'явити паспорт або документ, що посвідчує 

особу, а також оригінал розрахункового документу, що підтверджує ініціювання переказу. Касир-

операціоніст робить копію паспорта Платника. Платник завіряє своїм підписом відповідність копії 

паспорта оригіналу. 

 8.3. Касир-операціоніст за заявою Платника формує за допомогою АРМу запит на 

відкликання переказу. 

 8.4. За отримання готівки Платник розписується в заяві на одержання переказу та 

перераховує видану готівку поаркушно у присутності Касира-операціоніста. Якщо готівка не 

була перерахована під контролем Касира-операціоніста, то претензії від Платника щодо 

відшкодування недостачі не приймаються.  
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8.5. Перекази повертаються Платнику, у разі відмови Отримувача від виплати чи 

закінчення встановленого строку зберігання. Перекази повертаються також у разі неможливості їх 

виплатити через невірно зазначені реквізити Отримувача, їх відсутність або з інших причин. 

8.6. У разі повернення переказу, Платником якого є  юридична особа, такий переказ 

повертається представнику Платника, який ініціював переказ. 

8.7.Перекази, що здійснені у ВПС, учасником яких є Компанія, можуть бути повернуті 

Платнику у відповідності з Правилами ВПС та умовами укладеного Договору про участь у ВПС. 

 

9. Порядок вирішення спорів між Компанією та Платниками  

 

9.1. Платник (далі – Скаржник) грошових коштів, переказ яких здійснювався із залученням 

Компанії, при ініціюванні переказу коштів має право звернутись до Компанії зі скаргою стосовно 

операції, яка викликає у нього сумнів чи, по його твердженню, не була належним чином закінчена. 

Термін такого оскарження – не пізніше 15 (п'ятнадцятого) числа місяця, наступного за місяцем, в 

якому була проведена або мала бути проведена операція. 

9.2. Скарги подаються у формі заяви до Компанії, у якій вказуються дата, час проведення 

операції, сума платежу та пояснення причин оскарження. До заяви надаються відповідні 

підтверджуючі документи, чеки, квитанції, інші документи. 

9.3. На підставі поданої заяви не пізніше наступного операційного дня Компанія починає 

процедуру  оскарження або розшуку платежу. 

9.4. Для з'ясування обставин проведення операції Компанія отримує необхідну інформацію 

в ВПС та в Розрахункових (обслуговуючих) банках. 

9.5. ВПС та Розрахункові банки, які отримали відповідний запит про надання необхідної 

інформації, зобов'язані оперативно розглянути цей запит і за наявності інформації щодо операції 

надати її в термін, не пізніше 5-ти банківських днів, або у цей же термін сповістити про відсутність 

такої інформації. 

9.6. У разі виникнення суперечностей між Розрахунковими банками та/або учасниками 

ВПС та недосягнення між ними домовленості спори вирішуються згідно з правилами відповідних 

ВПС. 

9.7. Компанія зобов'язана оперативно розглянути звернення Скаржників і прийняти 

обґрунтоване рішення щодо задоволення або відхилення скарги. З цією метою Компанія має право 

проводити відповідні перевірки із залученням Розрахункових банків та/або учасників ВПС та 

отримувати будь-яку необхідну для прийняття обґрунтованого рішення інформацію від учасників 

ВПС та від Розрахункових банків.  

9.8. Компанія зобов'язаний надати письмову відповідь Скаржнику в строк, не пізніше 30 

(тридцяти) банківських днів з моменту звернення. В разі необхідності направлення звернень до 

ВПС та Розрахункових банків зазначений строк продовжується на строк відповіді таких ВПС та 

Розрахункових банків, загальний строк відповіді не має перевищувати 90 (дев'яноста) банківських 

днів з моменту звернення Скаржника. 

9.9. Якщо Скаржник не згоден з рішеннями, прийнятими Компанією, Скаржник має право 

звернутись до суду відповідно до діючого законодавства. 

 

10. Опис вимог до порядку надання послуг через структурні підрозділи, а також опис 

користування послугами зовнішніх виконавців та участі Компанії у ВПС 

 

10.1. До складу Компанії входять Головний офіс та Операційні каси, які не є юридичними 

особами, але уповноважені надавати послуги з переказу коштів.  

Головний офіс визначає правила надання послуги з переказу коштів,  виконує функції 

Процесингового центру в АС Компанії, а також інші функції щодо забезпечення діяльності з 

переказу коштів та несе відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України та 

договорів, укладених з ВПС. 
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Операційні каси забезпечують надання послуги з переказу коштів, послідуючий контроль 

за ініційованими та повернутими переказами, створення та передачу інформації за переказами до 

АС Компанії.  

У Операційних касах безпосередньо здійснюється ініціювання та повернення грошових 

переказів у готівці.  

10.2. Виконання взаєморозрахунків між Головним офісом та Операційними касами 

здійснюється через рахунки, відкриті в Розрахунковому (обслуговуючому банку). 

10.3. Компанія може бути учасником декількох ВПС. 

10.4. Для участі у ВПС, що пройшла реєстрацію у Національному банку України, Компанія 

укладає з Платіжною організацією цієї ВПС відповідний Договір. 

Послуги за умовами Договору про участь у ВПС надаються Компанією після реєстрації 

Платіжною організацією цього Договору в Національному банку України та надання Компанії 

статусу учасника ВПС. 

Організаційна структура ВПС включає в себе наступні елементи з відповідними ролями: 

- Платіжна організація – яка поєднує всі структурні елементи ВПС, визначає Правила роботи 

ВПС та забезпечує на єдиній концептуальній основі організаційні й технологічні 

взаємозв'язки й взаємодію всіх учасників ВПС; 

- Розрахунковий банк ВПС – відкриває рахунки учасникам ВПС та бере участь у проведенні 

взаєморозрахунків між ними; 

- Оператор послуг платіжної інфраструктури (ПЦ ВПС) – здійснює операційні, інформаційні 

та інші технологічні функції щодо переказу коштів; 

- Компанія (учасник ВПС) – надає через свої Операційна касаи послуги Платникам та 

Отримувачам  щодо проведення переказу коштів у ВПС шляхом приймання або виплати  

переказів та формування електронних документів на переказ; 

- Інтегратор – юридична особа, що надає інформаційні та/або біллінгові послуги 

Отримувачам-юридичним особам, фізичним особам-підприємцям та за дорученням і від 

імені Отримувачів-юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців має право передавати 

отримані від них відомості Учасникам щодо даних (ідентифікаторів) Платників. 

10.5.  Для надання послуг з переказу коштів Коомпанією проводиться: 

- технічне підключення та тестування АРМів, необхідних для ініціювання, пересилання та 

виплати переказів; 

- забезпечення відповідності системи захисту інформації законодавству України та  

встановлення регламенту використання засобів криптографічного захисту інформації; 

- навчання відповідальних працівників (Касирів-операціоністів); 

- реєстрація Операційних кас Компанії з подальшою актуалізацією відомостей про них; 

- на підставі відповідного договору відкриття рахунків Компанії у Розрахункових 

(обслуговуючих) банках для проведення взаєморозрахунків; 

- за необхідності, перерахування забезпечувального платежу на рахунок Компанії у 

Розрахунковому банку ВПС для безперервного приймання переказів та надання права 

Розрахунковому банку списувати кошти з рахунку без додаткового розпорядження на 

умовах укладеного договору; 

- розміщення у Операційних кас Компанії на місцях, доступних для огляду Платників 

інформації щодо найменування ВПС, найменування та місцезнаходження Платіжної 

організації та Компанії, електронної адреси, режиму роботи, строків зарахування коштів 

Отримувачам, розміру комісійної винагороди за послуги з переказу коштів (плати за 

здійснення операції), номери телефонів довідкової служби. 

 

11. Порядок проведення виїзних та безвиїзних перевірок структурних підрозділів 

Компанії  

 

11.1. Перевірка структурних підрозділів Компанії здійснюється працівниками підрозділів з 

напрямку ревізійної роботи відповідно до затвердженого Плану перевірок на відповідний 

календарний період. План перевірки складається таким чином, щоб кожна Операційна каса 
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Компанії був перевірений не рідше одного разу на рік. 

11.2. У разі отримання інформації щодо можливих порушень законодавства та зловживань, 

сумнівних господарських операцій, за фактами розкрадання матеріальних цінностей та грошових 

коштів , за результатами порушених кримінальних справ, аварій і стихійних лих, а також при 

звільненні керівника Операційна каси, ініціюється проведення позапланової (раптової)  перевірки. 

11.3. Обов'язковій перевірці підлягають: 

- організація забезпечення схоронності готівкових коштів, роботи з готівковими коштами, 

дотримання нормативних і розпорядчих документів Компанії, вимог законодавства 

України; 

- наявність у Операційній касі готівкових коштів та їх відповідність обліковим даним; 

- наявність у Операційній касі переказів та їх відповідність обліковим даним; 

- організація дотримання касової дисципліни; 

- відповідність та працездатність укріплень, охоронної системи та системи 

відеоспостереження. 

11.4. Порядок проведення перевірок регламентується відповідними внутрішніми 

нормативними документами ТОВ «ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ», що затверджується його 

директором. 

 

12. Порядок внутрішнього контролю за здійсненням переказу коштів. 

 

12.1. Для забезпечення належного внутрішнього контролю Компанією за операціями має 

бути визначено перелік операцій, що підлягають внутрішньому контролю, а також посади 

працівників, яким надане право виконувати контрольні функції. 

12.2. Робочі місця працівників, яким надані функції внутрішнього контролю, мають бути 

організовані таким чином, щоб сторонні особи не мали доступу до екранів їх комп’ютерів, 

програмно-апаратних засобів, ключової інформації, паролів, печаток, штампів, документів  і 

бланків Компанії. 

12.3. Відповідальність за належну організацію системи внутрішнього контролю та її 

функціонування в процесі операційної діяльності Компанії покладається на її керівника.  

12.4. Система внутрішнього контролю Компанії - це сукупність процедур, що спрямовані 

на попередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, а також забезпечення захисту і 

збереження активів, повноти і точності облікової документації. Внутрішній контроль є 

невід'ємною частиною операційної діяльності Компанії та поєднувати адміністративний і 

бухгалтерський контроль за активами та пасивами Компанії. 

 12.5. Внутрішній контроль включає попередній, первинний (поточний) і подальший 

контроль. 

12.6. Будь-яка операція, що підлягає внутрішньому контролю, починається з 

попереднього контролю та має передбачати перевірку: 

- відповідності вимогам законодавства України; 

- наявності відповідних дозволів і лімітів, тощо. 

12.12. Первинний (поточний) контроль у процесі проведення операцій передбачає: 

● перевірку правильності документів (у тому числі первинних бухгалтерських 

документів, платіжних доручень під час їх надання до банку, обслуговуючого рахунки Компанії); 

● перевірку будь-яких даних під час їх уведення в автоматизовані системи обліку, 

системи бухгалтерського обліку, які використовує Компанії у своїй діяльності; 

● перевірку наявності підписів на паперових документах, а також перевірку наявності 

цифрового підпису на електронних документах; 

● додатковий первинний контроль запроваджується Компанією самостійно, залежно 

від операції і визначається відповідно до її виду і суми. За операціями, що потребують додаткового 

контролю, записи в регістрах бухгалтерського обліку здійснюються лише після перевірки 

оформленого документа особою, на яку покладено функції контролера. У разі використання 

електронних документів додатковий контроль здійснюється лише після одержання позитивного 

результату перевірки цифрового підпису, оформленого відповідальним виконавцем. 
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12.8. Подальший контроль здійснюється для забезпечення систематичної перевірки стану 

організації операційної діяльності ФК, правильності реєстрації, належного оформлення виконаних 

операцій, дотримання порядку звіряння аналітичного обліку з синтетичним та формування 

первинних документів. Подальший контроль здійснюють працівники бек-офісу або служби 

внутрішнього аудиту відповідно до їх функціональних обов'язків. 

12.9. У процесі подальшого контролю слід з'ясовувати причини порушення правил 

здійснення операцій та вживати заходів щодо їх усунення. 

12.10. Компанія застосовує такі процедури внутрішнього контролю: 

1) з адміністративного контролю: 

- організаційні процедури контролю; 

- управлінські процедури контролю; 

- розподіл функцій; 

- фізичні заходи контролю (захист і збереження активів, матеріальних цінностей і 

облікових регістрів); 

2) з бухгалтерського контролю: 

- облік операцій у повному обсязі; 

- своєчасне вивіряння; 

 - оцінка вартості. 

12.11. Організаційні заходи адміністративного контролю передбачають таке: 

- визначення короткострокових та довгострокових цілей Компанії; 

- визначення організаційної структури Компанії; 

- затвердження правил внутрішнього аудиту; 

- розроблення процедур здійснення операцій; 

- відбір компетентних та надійних працівників, їх навчання, застосування системи 

заохочення, тощо. Працівники, які залучені до укладання договорів, управління ризиками, 

контролю за ризиками, оброблення та обліку операцій, аналізу та фінансового контролю за 

операціями, а також особи, які заміщують їх, мають необхідні знання, що відповідають 

кваліфікаційним вимогам. 

12.12. Управлінські заходи адміністративного контролю передбачають: 

- забезпечення своєчасного виконання переказу; 

- забезпечення кваліфікованими кадрами, що здійснюють переказ коштів, та постійне 

підвищення їх кваліфікації. 

12.13. Заходи внутрішнього бухгалтерського контролю передбачають облік операцій у 

повному обсязі, а саме: 

- усі операції обліковуються відповідно до вимог законодавства України; 

- усі операції відображаються в балансі Компанії в тому періоді, протягом якого вони 

були здійснені. 

12.14. Підтвердженням повного та своєчасного здійснення операції є документи, які 

свідчать про те, що ця операція була виконана та інформація про неї внесена в облікові регістри. 

До письмових підтверджень належать і самі записи в облікових регістрах. 

12.15. Системи ведення бухгалтерського обліку в Компанії забезпечують таке: 

- зазначення докладної інформації про операцію; 

- визначення її вартості та часу проведення; 

- перевіряння правильності відображення операцій, зокрема забезпечення 

арифметичної точності записів, підбиття підсумків та перевіряння узгодження бухгалтерських 

записів, повідомлення про помилки і розбіжності. 

12.16. Контроль за системою автоматизації обліку в процесі операційної діяльності 

Компанії. 

12.17. Заходи контролю за системою автоматизації обліку передбачають перевіряння: 

- відповідності програмно-технічних комплексів вимогам нормативно-правових актів 

Національного банку; 

- виконання вимог розробників програмно-технічних комплексів щодо технічного та 

технологічного забезпечення; 
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- виконання вимог щодо організації захисту інформації під час користування 

програмно-технічними комплексами згідно з нормативно-правовими актами Національного банку 

та вимогами розробників систем захисту інформації. 

  

12.18. За допомогою програмно-технічних засобів забезпечується: 

- хронологічне та систематичне відображення всіх операцій на аналітичних рахунках 

бухгалтерського обліку на підставі первинних документів; 

- дотримання правил складання і подання фінансової та статистичної звітності ФК; 

- взаємозв'язок даних синтетичного та аналітичного обліку; 

- накопичення та систематизація даних обліку в розрізі економічних показників, 

потрібних для складання звітності; 

- автоматизований розрахунок економічних показників, що визначені відповідними 

методиками; 

- можливість оперативного аналізу фінансової діяльності Компанії у розрізі 

структурних підрозділів; 

- можливість нарощування функціональних характеристик програмного 

забезпечення, а також його адаптація в разі зміни законодавчої бази щодо облікових операцій. 

12.19. Працівники, до посадових обов’язків яких належить безпосередня робота по 

проведенню операцій з переказу грошових коштів, несуть відповідальність, встановлену їх 

посадовими інструкціями, у відповідності із вимогами трудового законодавства України чи 

кримінальну відповідальність відповідно до Кримінального Кодексу, дисциплінарну 

відповідальність згідно з Кодексом законів України про працю. 

12.20. Працівники, виконуючи свої обов’язки щодо проведення операцій з переказу 

грошових коштів, зобов’язані чітко виконувати обов’язки, що передбачені цими Правилами та 

узгоджувати свої дії з нормами законодавства України. 

12.21. За неналежне виконання своїх обов'язків відповідальні посадові особи ФК, що 

приймають участь у здійсненні операцій з переказу коштів, несуть дисциплінарну 

відповідальність згідно з Кодексом законів України про працю. 

 

13. Управління ризиками, притаманними для переказу коштів 

13.1. Управління ризиками - систематичний процес, завдяки якому Компанія виявляє 

(ідентифікує) власні ризики, оцінює їх величину, здійснює їх моніторинг, контролює свої ризикові 

позиції та бере до уваги відносини між різними категоріями ризику. 

13.2. Основні види ризиків, що можуть виникати у Компанії, умовно поділяються на 

системні, фінансові (розрахункові), касові, правові (юридичні), операційні та ринкові. 

13.3. Системні ризики виникають у результаті збоїв, несанкціонованого втручання в 

Програмно-технічні засоби Компанії, відмов у системі та призводять до втрати або модифікації 

фінансової інформації і пов'язані з помилками під час обрання та реалізації концепції побудови 

Компанії.  

13.4. Фінансові (розрахункові) ризики виникають у результаті невиконання однією із 

сторін своїх фінансових зобов'язань щодо інших учасників розрахунків.  

13.5. Правові (юридичні) ризики виникають у результаті відсутності досконалого 

механізму вирішення конфліктних ситуацій (невідповідності нормативної бази Компанії 

законодавству України) і призводять до невирішених суперечок. 

13.6. Операційні ризики, які виникають у системі управління, пов'язані з порушеннями 

технології, правил функціонування з боку Компанії, а також у результаті виникнення стихійного 

лиха. 

13.7. Ринкові ризики виникають у результаті зменшення конкурентоспроможності 

послуг, що надає Компанії. 

13.8. Кредитний ризик - ризик того, що Компанія не зможе повністю виконати свої 

фінансові зобов'язання в цей час або в інший час у майбутньому. У цілях забезпечення своєчасного 

здійснення переказу коштів, Компанії створює резервний (страховий) фонд. 

13.9. Ризик ліквідності - ризик того, що учасник платіжної системи не матиме достатньо 
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коштів для виконання своїх фінансових зобов'язань належним чином у визначений час, але він 

зможе їх виконати в інший час у майбутньому. Ліквідними активами є кошти на рахунках в інших 

банках, а також активи, що можуть бути швидко проконвертовані в готівкові чи безготівкові 

кошти. Діяльність з переказу коштів піддається ризику ліквідності - ризику недостатності 

грошових коштів для покриття їх відпливу, тобто ризику того, що Компанії не зможе 

розрахуватися в строк за власними зобов'язаннями у зв'язку з неможливістю за певних умов 

швидкої конверсії фінансових активів у платіжні засоби без суттєвих втрат. 

13.10. Оскільки Компанія здійснює перекази коштів виключно у безготівковій формі – 

касовий ризик, пов’язаний із можливістю застосування Платниками під час ініціювання переказу 

коштів підроблених та неплатіжних банкнот, виявлення нестачі банкнот в касі, викрадення 

банкнот, підробки паперових копій документів на переказ тощо, в діяльності Компанії не виникає. 

13.11. Для мінімізації системних ризиків Компанія здійснює такі заходи: 

● Побудова інфраструктури Компанії, відкритої для подальшої її модернізації та 

розвитку з урахуванням вимог державних та міжнародних стандартів; 

● Побудова високонадійної системи забезпечення інформаційної безпеки Компанії, 

створення ефективних засобів і чітко сформульованих правил управління ризиками; 

● Організація і проведення випробувань компонентів програмно- технічного 

комплексу Компанії; 

● Організація і проведення постійного моніторингу (протоколювання основних подій, 

що виникають у системі) та аудиту системи та її складових для аналізу та оцінки її основних 

показників; 

  

● Використання Компанією сертифікованого та/або ліцензійного програмного 

забезпечення та основних програмно-апаратних засобів. 

13.12. Для мінімізації фінансових ризиків Компанії здійснює такі заходи: 

● Обмеження обсягів розрахунків шляхом застосування відповідних лімітів щодо 

обмеження виконання фінансових операцій у відповідності з цими Правилами та чинним 

законодавством України для забезпечення виконання контрольних процедур протидії легалізації 

коштів, одержаних злочинним шляхом; 

● Обов'язкове виконання вимог цих Правил, регламенту Компанії, інших нормативних 

документів, своїх зобов'язань згідно з укладеними договорами, дотримання технології роботи та 

діючих інструкцій роботи з компонентами та складовими; 

● Дотримання вимог законодавства України, правил відповідної Платіжної системи та 

цих Правил щодо виконання фінансових операцій та термінів перерахування коштів; 

● Ефективне застосування діючих та створення нових механізмів контролю та 

підтримання поточних ліквідних коштів; 

● Ретельна перевірка Компанії фінансових показників та застосування поточного 

та/або періодичного моніторингу фінансового стану протягом роботи в системі. 

13.13. Для мінімізації правових ризиків Компанії здійснює такі заходи: 

● Постійний моніторинг Компанією змін у законодавстві України та приведення у 

відповідність до них нормативних документів Компанії. 

● Неухильне виконання Компанії вимог чинного законодавства та внутрішніх 

нормативних документів Компанії щодо оформлення договірних взаємовідносин. 

● Аналіз Компанією спірних питань, які виникають у процесі взаємодії з платниками 

та Отримувачами щодо відповідності нормативних документів Компанії з метою приведення їх у 

відповідність до поточних вимог. 

● Впровадження ефективного механізму вирішення спірних ситуацій. 

13.14. Для мінімізації операційних ризиків, які виникають у системі управління, 

здійснюються такі заходи: 

● Обов'язкове приведення у відповідність до вимог нормативної бази своїх внутрішніх 

документів, а також технологічних інструкцій для обслуговуючого персоналу.  

● Здійснення навчання свого обслуговуючого персоналу та контроль за виконанням 

персоналом своїх технологічних інструкцій і правил забезпечення інформаційної безпеки. 
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● Застосування Компанії надійних програмно-апаратних засобів свого програмно- 

технічного комплексу у відповідності до сучасних вимог. 

● Резервування ліній зв'язку та програмно-апаратних засобів. 

  

● Проведення Компанією перевірки на відповідність вимогам операторів послуг 

платіжної інфраструктури, перед початком їх роботи. 

13.15. Для мінімізації ринкових ризиків здійснюються такі заходи: 

● Розроблення та впровадження Компанією нових платіжних сервісів та фінансових 

послуг. 

● Проведення Компанією маркетингових заходів, направлених на розвиток бізнесу. 

Поліпшення Компанією якості та доступності своїх послуг. 

● Провадження Компанією додаткових заходів щодо мінімізації своїх ризиків. 

13.16. Межі відповідальності Компанії, інших учасників платіжної системи та захист їх 

інтересів визначаються в договорах між ними, які відповідають вимогам законодавства України, 

у тому числі нормативно-правових актів Національного банку та Правил. 

13.17. Компанія несе відповідальність за мінімізацію та управління системними ризиками, 

а також правовими ризиками, пов'язаними з невідповідністю внутрішніх нормативних документів 

Компанії законодавству України. 

13.18. Компанія проводить моніторинг з метою ідентифікації помилкових та неналежних 

переказів, суб'єктів помилкових та неналежних переказів та вжиття заходів щодо запобігання або 

припинення зазначених переказів згідно із законодавством України. 

13.19. Моніторинг проводиться постійно за загальними параметрами, установленими 

Національним банком та Компанією. 

13.20. Для мінімізації ризиків, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, Компанією вчиняються заходи, 

визначені спеціальними внутрішніми документами Компанії з питань фінансового моніторингу.  

13.21. Моніторинг проводиться постійно за загальними параметрами, установленими 

Національним банком України. 

13.22. Для встановлення правомірності переказу, Компанія за результатами моніторингу 

або в разі опротестування операції переказу коштів зупиняє завершення переказу на час, що 

передбачений законодавством України. 

 

14. Заходи із запобігання та протидії (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення. 

 

14.1. Як суб’єкт первинного фінансового моніторингу Компанія, дотримується вимог 

чинного законодавства у сфері фінансового моніторингу, зокрема, вимог Закону України «Про 

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

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 

06.12.2019 № 361-ІХ (далі – Закон №361-ІХ), з урахуванням вимог іншого законодавства у сфері 

фінансового моніторингу та міжнародних стандартів зокрема. 

14.2. Компанія має внутрішні «Правила проведення фінансового моніторингу в ТОВ 

«ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ», які серед іншого містять: 

- Порядок вчинення дій для ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта та осіб, що 

беруть участь в операції, особливості встановлення ділових відносин, вивчення фінансової 

діяльності та здійснення поглибленої перевірки; 

- Порядок виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, 

в тому числі тих, які можуть бути пов’язані, стосуються або призначені для фінансування 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 

- Критерії ризику та порядок оцінки ризику проведення клієнтами фінансових 

операцій; 

- та інші порядки, заходи, описи та правила в яких передбачено, зокрема, проведення 
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аналізу відповідності фінансових операцій клієнтів змісту їх діяльності та фінансовому стану, 

забезпечення своєчасної перевірки користувачів фінансових послуг на приналежність до 

підсанкційних осіб, до терористів та наявність/відсутність у інших переліках осіб, до яких вжито 

певних обмежень тощо. 

 

 

Директор      О.В. Богданова 


