
 

 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

"СМАРТ ДЕЛІВЕРІ" 

 
Інформація про посередницький договір 

Номер договору: 408-20/33 

Дата укладення: 09.07.2020 

Дата початку дії: 09.07.2020 

Дата закінчення: 01.07.2021 

Особа що підписала договір від імені банку: Шугаєв Єжи Яцек 

Особа що підписала договір від імені кредитного посередника: Конон Олег Миколайович 

Інформація про кредитного посередника 
Юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю "СМАРТ ДЕЛІВЕРІ" 

ЄДРПОУ код: 42554864 

Керівник: Конон Олег Миколайович 

Адреса: Україна. м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ІНЖЕНЕРА БОРОДІНА, будинок 5 Б, квартира 139 

Поштова адреса: Україна, 02092, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ІНЖЕНЕРА БОРОДІНА, будинок 5 Б, кв.139 

телефон 380503139354 

Сайт: https://smart-delivery.com.ua/  

 

Статус кредитного посередника 

Кредитний агент 
 

Перелік завдань/повноважень, які банк передає кредитному агенту: 

▪ Здійснювати ідентифікацію та верифікацію Клієнтів. 
▪ Передавати Клієнтам документи, в тому числі примірники договорів, укладених Клієнтом з Банком. 
▪ Передавати Клієнтам банківські платіжні картки або інші електронні платіжні засоби. 
▪ Отримувати від Клієнтів визначені Банком документи, копії документів та/або інформацію для наступної 

їх передачі Банку. 
▪ Забезпечувати підписання Клієнтами договорів, що укладаються Клієнтами з Банком для отримання 

Банківських послуг, заяв, анкет, згод, розписок Клієнта тощо, а також забезпечувати засвідчення копій 
документів підписами Клієнтів. 

▪ Здійснювати фотофіксацію отримання Клієнтами БПК та документів Пакету. 
▪ Здійснювати консультування Клієнтам щодо Банківських послуг, інформувати про Банк та Агента. 

 

Перелік фінансових послуг: 

• Збір та опрацювання документів споживача для отримання споживчого кредиту 

• Ідентифікація та верифікація споживача 

• Консультування 

• Надання інформаційних та інших посередницьких послуг у споживчому кредитуванні 

 Відомості про територію поширення договору  

• Договір поширюється на територію України, окрім тимчасово окупованої території України. 
  

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 «КРЕДОБАНК» за результатами здійсненої перевірки підтверджує відповідність кредитного посередника 

вимогам «Положення 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., а саме: 

 • належність до резидентів України відповідно до Податкового кодексу України; 
 • наявність достатнього рівня знань у сфері споживчого кредитування та законодавства про захист прав 
споживачів фінансових послуг.;  
 • наявність повної цивільної дієздатності;  
 • наявність бездоганної ділової репутації 


