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Порядок повідомлення Позичальником ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» про 

те, що інтереси Позичальника при врегулюванні простроченої заборгованості 

представляє його уповноважений представник 

 

ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» за власною ініціативою будь-яким чином не 

взаємодіє із Позичальником, якщо Позичальник письмово, шляхом надання всіх 

належним чином оформлених підтвердних документів, повідомив, що його інтереси 

при врегулюванні заборгованості (в тому числі простроченої) представляє його 

уповноважений представник. 

Для повідомлення ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» про те, що інтереси 

Позичальника при врегулюванні заборгованості (в тому числі простроченої) 

представляє уповноважений представник, Позичальник за власним вибором обирає 

один з зазначених нижче варіантів. 

Перший варіант: 

Позичальник разом з уповноваженим представником повинні звернутися за 

адресою місцезнаходження ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» та за їх особистої 

присутності надати уповноваженому представнику ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» 

наступний пакет документів:  

- заяву, яка обов’язково має містити: номер та дату укладання кредитного 

договору, за яким буде здійснюватися представництво (в тому числі його умови, 

перелік яких передбачено Законом України «Про споживче кредитування») ПІБ, 

РНОКПП, паспортні дані, місце проживання уповноваженого представника;  

- оригінал паспорту (всіх сторінок) та довідки про присвоєння реєстраційного 

номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) Позичальника та 

уповноваженого представника. У випадку наявності у Позичальника та/або його 

уповноваженого представника ID-картки, в обов’язковому порядку надається 

витяг/довідка з Єдиного державного демографічного реєстру за формою, 

встановленою чинним законодавством України. З наданих оригіналів документів, 

будуть зроблені копії уповноваженим представником ТОВ «СМАРТІВЕЙ 

ЮКРЕЙН», які будуть засвідчені підписом уповноваженого представника ТОВ 

«СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» та відповідно підписами Позичальника, його 

уповноваженого представника; 

- оригінал довіреності, засвідченої нотаріально щодо представництва інтересів 

Позичальника або її нотаріальну копію; 

- письмову згоду уповноваженого представника на обробку його персональних 

даних, оформлену у відповідності до вимог Закону України «Про захист 

персональних даних»;  
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- письмову заяву уповноваженого представника, яка підтверджує його згоду на 

взаємодію при врегулюванні заборгованості (в тому числі простроченої), а також 

містить інформацію про засоби телекомунікації для взаємодії з ним (номер 

телефону, місце проживання, адресу електронної пошти). 

 

Другий варіант: 

Позичальник надсилає на адресу ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» засобами 

поштового зв’язку цінним листом з повідомленням про вручення наступний пакет 

документів: 

- заяву, яка обов’язково має містити: номер та дату укладання кредитного 

договору, за яким буде здійснюватися представництво (в тому числі його умови, 

перелік яких передбачено Законом України «Про споживче кредитування») ПІБ, 

РНОКПП, паспортні дані, місце проживання уповноваженого представника;  

- нотаріально засвідчену копію паспорту (всіх сторінок) та нотаріально 

засвідчену копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки 

платника податків (РНОКПП) уповноваженого представника. У випадку наявності 

у уповноваженого представника ID-картки, в обов’язковому порядку надається 

витяг/довідка з Єдиного державного демографічного реєстру за формою, 

встановленою чинним законодавством України; 

- оригінал довіреності, засвідченої нотаріально щодо представництва інтересів 

Позичальника або її нотаріальна копія; 

- письмову згоду уповноваженого представника на обробку його персональних 

даних, оформлену у відповідності до вимог Закону України «Про захист 

персональних даних»;  

- письмову заяву уповноваженого представника, яка підтверджує його згоду на 

взаємодію при врегулюванні заборгованості (в тому числі простроченої), а також 

містить інформацію про засоби телекомунікації для взаємодії з ним (номер 

телефону, місце проживання, адресу електронної пошти). 

 


