ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ»
Інформація про банк

Назва банку: АТ УНІВЕРСАЛ БАНК
МФО: 322001
Телефон: +380676362904
Керівник банку: Старомінська Ірина Олександрівна
Виконавець: Лобода Роман Геннадійович
Дата внесення інформації 23.09.2020, дата внесення змін 23.09.2020

Інформація про посередницький договір

Номер договору: UB-OP/20-521
Дата укладення: 21.09.2020
Дата початку дії: 21.09.2020
Дата закінчення: 01.02.2025
Особа що підписала договір від імені банку: Старомінська Ірина Олександрівна
Особа що підписала договір від імені кредитного посередника: Віканова Тетяна Іванівна

Інформація про кредитного посередника

Юридична особа ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ»
ЄДРПОУ код: 35856926
Керівник: Віканова Тетяна Іванівна
Сайт: https://kreditmarket.ua/
Адреса: Україна 04119, м. Київ , вул. Дорогожицька буд. 1
Поштова адреса: Україна 04119, Київ , Дорогожицька 1
Телефон: 0443541761

Статус кредитного посередника
Кредитний агент

Перелік завдань і повноважень

• Проводити ідентифікацію та верифікацію Споживачів відповідно до умов, визначених Договором;
• здійснювати підготовку від імені Кредитодавця договорів про н адання банківських послуг;
• підписувати від імені Банку договори про надання банківських послуг;
• проводити консультування/надання інформаційних посередницьких послуг у споживчому кредитуванні;
• відправка укладених зі Споживачем документів/договорів Банку;
• здійснювати надання інших посередницьких послуг у споживчому кредитуванні.
• видавати Споживачу пластикову картку “Monobank”.

Перелік фінансових послуг

• Збір та опрацювання документів споживача для отримання спожив чого кредиту;
• ідентифікація та верифікація споживача;
• консультування;
• надання інформаційних та інших посередницьких послуг у спожив чому кредитуванні.

Відомості про територію поширення договору

На всю територію України, в межах населених пунктів, що визначе ні Банком та доведені до Кредитного агента
письмово, електронним повідомленням.

Запевнення банку про здійснення перевірки відповідності кредитного посередника
вимогам, установленим «Положенням про встановлення вимог до кредитних
посередників банків та їх діяльності у сфері споживчого кредитування», затвердженого
Постановою Правління Національного банку України за №50 від 08 червня 2017 р.
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за результатами здійсненої перевірки підтве рджує відповідність кредитного посередника
вимогам «Положення про встановлення вимог до кредитних посередн иків банків та їх діяльності у сфері
споживчого кредитування», затвердженого Постановою Правління На ціонального банку України за №50 від 08
червня 2017 р., а саме:
• належність до резидентів України відповідно до Податкового ко дексу України;
• наявність достатнього рівня знань у сфері споживчого кредитув ання;
• наявність повної цивільної дієздатності;
• наявність бездоганної ділової репутації.

