Порядок надання Клієнтом повідомлення в АТ «Ідея Банк» про те, що
інтереси, при врегулюванні простроченої заборгованості, представляє
його уповноважений представник
З метою повідомлення Банку про те, що інтерси Клієнта представляє його
уповноважений представник, Клієнту та/або його уповноваженому представнику
необхідно звернутись на відділення АТ «Ідея Банк» та надати наступний пакет
документів:
1) Залежно від виду представництва:
▪ Пред’явити оригінал довіреності та надати нотаріально засвідчену її копію щодо
представництва інтересів Клієнта його уповноваженим представником.
Або
▪ Копію угоди про надання правової допомоги, за якою уповноважений представник
здійснює представництво інтересів Клієнта.
2) Копію паспорту (всіх сторінок) та дані про реєстраційний номер облікової картки
платника податків (РНОКПП) Клієнта та уповноваженого представника. У випадку
наявності у Клієнта, його уповноваженого представника ID-картки - необхідно надати
витяг з Єдиного державного демографічного реєстру.
3) Оригінал заповненої заяви від Клієнта, шаблон якої наведений в Додатку №1.
4) Оригінал заповненої заяви від уповноваженого представника, шаблон якої наведений в
Додатку №2.
У випадку неможливості звернутись на відділення Банку, вищеперераховані
документи можна надіслати за адресою для листування: 79008, м. Львів, вул. Валова, 11,
або надіслати на електронну адресу statementscollection@ideabank.ua. Надіслані на
зазначену електронну адресу документи повинні бути підписаними кваліфікованим
електронним підписом Клієнта та/або його уповноваженого представника.

Додаток №1

Голові Правління
АТ «Ідея Банк»
М.В. Власенку

_______________________________________________
(ПІБ Клієнта)

ЗАЯВА
Прошу всю взаємодію щодо врегулюванні простроченої заборгованості по
укладених між мною та АТ «Ідея Банк» кредитних договорах, а саме:
1) №__________________________ від_____________________;
2) №__________________________ від_____________________;
3) №__________________________ від_____________________;
проводити через мого уповноваженого представника, а саме:
_____________________________________________________________________________
(повністю ПІБ, РНОКПП уповноважено представника)

________________
(Дата)

__________________
(Підпис)

__________________
(ПІБ Клієнта)

Додаток №2
Голові Правління
АТ «Ідея Банк»
М.В. Власенку

___________________________________________
(ПІБ уповноваженого представника )

ЗАЯВА
Прошу всю взаємодію щодо врегулюванні простроченої заборгованості по
кредитних договорах
_____________________________________________________________________________
(ПІБ, РНОКПП Клієнта)

(надалі-Клієнт), що укладені між Клієнтом та АТ «Ідея Банк» проводити через наступні
канали зв’язку:
1) Телефони:__________________________________________________________________;
2)

Адреса

для

листування

(поштова/електронна):__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

________________
(Дата)

__________________
(Підпис)

_____________________________
(ПІБ уповноваженого представника)

