
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖАСТ ІН» 

Інформація про банк 

Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 
МФО: 377090 
Телефон: +38 044 277 47 09  
Керівник банку: Ликова Людмила Миколаївна 
Виконавець: Бакалов Віталій Юрійович 
Дата внесення інформації 20.09.2021 

Інформація про посередницький договір 

Номер договору: №15092021 
Дата укладення: 15.09.2021 
Дата початку дії: 15.09.2021 
Дата закінчення: 14.09.2022  
Особа що підписала договір від імені банку: Ликова Людмила Миколаївна  
Особа що підписала договір від імені кредитного посередника: Рогаченко Сергій Дмитрович 

Інформація про кредитного посередника 

Юридична особа: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖАСТ ІН»  
ЄДРПОУ код: 41567921 
Керівник: Рогаченко Сергій Дмитрович 
Адреса: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, буд. 1  
Поштова адреса: 02152, м. Київ, просп. Павла Тичини, буд. 1-В 
Телефон: +38 044 223 58 95 

Перелік завдань і повноважень 

 Збір та опрацювання документів; 

 Ідентифікація та верифікація споживача; 

 Підготовка та контроль підписання Клієнтом Заяв та договорів; 

 Консультування, розповсюдження емітовані Банком електронні платіжні засоби (Банківські платіжні 
картки); 

 Надання інформаційних та інших посередницьких послуг у споживчому кредитуванні. 

Відомості про територію поширення договору 

На всю територію України(внутрішня територія в межах існуючого Державного кордону України, крім 
переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 
повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затвердженого 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014р. №1085-р.). 

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. 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 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; 
•наявність повної цивільної дієздатності; 
•наявність бездоганної ділової репутації. 

 


