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Відомості про кредитного посередника

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО
 «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ»
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 Р/р 26002419545 в АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ»
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 ІПН 358569226597

Товариство з обмеженою відповідальністю "Смарт-фінанс"  
Юр.адреса: 04119, м. Київ, вул. Дорогожицька, буд. 1, 0443540352
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Відомості про статус кредитного посередника Кредитний агент Кредитний агент

Перелік завдань/повноважень, які банк передає 
своєму кредитному агенту

- інформувати потенційних клієнтів про умови надання споживчого 
кредиту, умови кредитних продуктів, в тому числі, надавати повну 
інформацію у письмовій формі про умови кредитування та загальну 
вартість кредиту, іншу обов’язкову інформацію в обсягах, визначених 
законодавством України;
 - отримувати від клієнтів документи згідно з переліком, розробленим 
Банком, які є необхідними для прийняття Банком рішення про отримання 
споживчого кредиту. Перелік документів, що має бути сформований 
Кредитним агентом, а також вимоги до документів визначені Договорі;
 - в присутності клієнта робити копії паспорта та інших документів клієнта 
відповідно до законодавства України та внутрішніх процедур Банку. 
Здійснювати контроль засвідчення копій документів підписами 
уповноваженої особи Банку та клієнта;
 - здійснювати підготовку документів клієнта до передачі Банку, 
формувати документи в кредитну справу;
 - передавати до Банку сформовану кредитну справу про кожного Клієнта 
у спосіб та строки, встановлені Договором;
 - здійснювати контроль підписання Клієнтами кредитних договорів для 
отримання споживчого кредиту у формі, встановленій Банком;
 - здійснювати контроль підписання клієнтами інших договорів про 
надання додаткових і супутніх послуг, необхідних для отримання 
кредиту. Зазначений перелік повноважень не є вичерпним.

- інформувати потенційних клієнтів про умови надання споживчого кредиту, 
умови кредитних продуктів, в тому числі, надавати повну інформацію у 
письмовій формі про умови кредитування та загальну вартість кредиту, іншу 
обов’язкову інформацію в обсягах, визначених законодавством України;
 - отримувати від клієнтів документи згідно з переліком, розробленим Банком, 
які є необхідними для прийняття Банком рішення про отримання споживчого 
кредиту. Перелік документів, що має бути сформований Кредитним агентом, а 
також вимоги до документів визначені Договорі;
 - в присутності клієнта робити копії паспорта та інших документів клієнта 
відповідно до законодавства України та внутрішніх процедур Банку. 
Здійснювати контроль засвідчення копій документів підписами уповноваженої 
особи Банку та клієнта;
 - здійснювати підготовку документів клієнта до передачі Банку, формувати 
документи в кредитну справу;
 - передавати до Банку сформовану кредитну справу про кожного Клієнта у 
спосіб та строки, встановлені Договором;
 - здійснювати контроль підписання Клієнтами кредитних договорів для 
отримання споживчого кредиту у формі, встановленій Банком;
 - здійснювати контроль підписання клієнтами інших договорів про надання 
додаткових і супутніх послуг, необхідних для отримання кредиту. Зазначений 
перелік повноважень не є вичерпним.

Відомості про територію, на яку поширюються 
завдання/повноваження кредитного агента На територію України На територію України


