
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні 

заборгованості представляє його уповноважений представник  

 

Відповідно до норм чинного законодавства України, споживач має 

право на те, щоб його інтереси при врегулюванні заборгованості 

представляв його уповноважений представник.  

 

У разі, якщо інтереси споживача перед Товариством з обмеженою 

відповідальністю « ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІРБІС»  (далі – Товариство) 

при врегулюванні заборгованості представляє його представник, то 

споживачу достатньо на поштову або електронну адресу Товариства 

надіслати в письмовій формі Заяву (Додаток №1) про те, що його інтереси 

при врегулюванні заборгованості представляє його представник та надати 

належним чином засвідчені копії документів на підтвердження 

повноважень представника:  

1. нотаріально посвідченої довіреності (у разі представлення інтересів 

позичальника іншою фізичною особою);  

2. свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; договору 

про надання правової допомоги; ордеру або доручення органу (установи), 

уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги (у разі 

представлення інтересів позичальника адвокатом);  

3. проста письмова довіреність (у разі представлення інтересів 

Позичальника юридичною особою, в особі її представника).  

 

Додатки:  

1. Додаток № 1: Заява про те, що інтереси споживача фінансових послуг 

при врегулюванні заборгованості представляє його уповноважений 

представник* 

 

*заява заповнюється споживачем фінансових послуг  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1  

 

Директору  

Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ «ІРБІС»  

ШИЛІНУ Д. В.  

П.І.Б. споживача ______________ 

Паспорт: Номер _____ Серія _______ 

Виданий: _____ Дата видачі: ________ 

РНОКПП: ____________ 

Тел.: _____________ 

Адреса проживання: ______________ 

Адреса для листування: ___________ 

 

ЗАЯВА 

Цією заявою повідомляю, що мною надані повноваження на 

врегулювання заборгованості по укладеному між мною та Товариством з 

обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІРБІС» (далі – 

Товариство) договору про надання фінансового кредиту №_________ від 

_________ року (далі - Договір) моєму уповноваженому представнику, а 

саме: 

________________________________________________________________. 

(повністю П.І.Б., представника) 

Прошу Товариство всю подальшу комунікацію, щодо врегулювання 

заборгованості за Договором, проводити через представника за наступним 

номером телефону: +380 ________________ та поштовою адресою: 

___________________ або електронною адресою: _____________________.  

Погоджуюсь та надаю Товариству свою згоду, що у разі відсутності 

зв’язку (комунікації) з уповноваженим представником та/або не вчинення 

представником дій, спрямованих на врегулювання заборгованості за 

Договором, повноваження представника вважаються анульованими та 

подальшу комунікацію з метою врегулювання заборгованості за Договором 

Товариство здійснюватиме зі мною та з іншими особами, відповідно до умов 

укладеного Договору. 

Додатки:  

1. Документ, що підтверджує повноваження представника.  

 

_________                         ____________                         ________________ 

Дата                                     підпис                                    ПІБ споживача 


