
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДЖАСТ ІН 

 

Інформація про банк 

Назва банку: ПАТ БАНК ВОСТОК 

МФО: 307123 

Телефон: +380482300896 

Керівник банку: Мороховський Вадим Вікторович 

Виконавець: Лущик Андрій Миколайович 

Дата внесення інформації 04.08.2020 

 

Інформація про посередницький договір 

Номер договору: ДД0820 

Дата укладення: 03.08.2020 

Дата початку дії: 03.08.2020 

Дата закінчення: 01.05.2022 

Особа що підписала договір від імені банку: Мороховський Вадим Вікторович 

Особа що підписала договір від імені кредитного посередника: Ковальчук Володимир Петрович 

 

Інформація про кредитного посередника 

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДЖАСТ ІН 

ЄДРПОУ код: 41567921 

Керівник: Ковальчука Володимир Петрович 

Адреса: Україна 02090, м. Київ , вул. Бутлерова буд. 1 

Поштова адреса: Україна 02090, м. Київ , вул. Бутлерова буд. 1 

Телефон: 0442235895 

 

Статус кредитного посередника 

Кредитний агент 

 

Перелік завдань і повноважень 

• проводити ідентифікацію та верифікацію Клієнтів відповідно до умов, визначених цим Договором; 

• укладати  з Клієнтами договори про надання банківських послуг; 

• з моменту запровадження Програми кредитування проводити консультування/надання інформаційних/ 

посередницьких послуг у сфері споживчого кредитування; 

• відправляти укладені з Клієнтами  договори про надання банківських послуг та інші  документи (в т.ч. 

документи, що стосуються ідентифікації та верифікації Клієнтів) Банку; 

• з моменту запровадження Програми кредитування здійснювати надання інших посередницьких послуг у 

сфері споживчого кредитування; 

• видавати Клієнтам  підписані сторонами Договори про надання банківських послуг та  платіжні картки(за 

необхідності- забезпечити видачу шляхом доставки пакету документів  кур’єром). 

 

Перелік фінансових послуг 

• ідентифікація та верифікація споживача; 

• підготовка та підписання від імені кредитодавця договору про споживчий кредит; 

• консультування; 

• надання інформаційних та інших посередницьких послуг у споживчому кредитуванні. 

 

Відомості про територію поширення договору 

На всю територію 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. 

ПАТ «БАНК ВОСТОК» запевняє 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. 


