Вимоги до нотаріусів, які бажають співпрацювати з АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (надалі – «Банк») при здійсненні активних
операцій, в тому числі, споживчого кредитування, залучає до співробітництва нотаріусів. Метою
такого співробітництва є дотримання норм чинного законодавства України, оперативне надання
якісних нотаріальних послуг, ефективна організація процесу нотаріального посвідчення угод,
максимальний захист прав та законних інтересів учасників правочину.
Нотаріуси, які мають намір співпрацювати з Банком з метою нотаріального посвідчення
правочинів, що укладаються між Банком та третіми особами або з метою надання інших
нотаріальних послуг для Банку та його регіональних відокремлених підрозділів, повинні
відповідати наступним загальним кваліфікаційним вимогам:
1. Наявність Свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю та Реєстраційного
посвідчення нотаріуса.
2. Досвід роботи нотаріусом не менше двох років.
3. Наявність практичного досвіду посвідчення всіх видів договорів/правочинів, зокрема
договорів іпотеки, застави тощо.
4. Наявність позитивної ділової репутації.
5. Наявність робочого місця (офісу), що відповідає вимогам чинного законодавства України.
6. Згода нотаріуса використовувати типові форми договорів Банку.
Нотаріус, який має намір співпрацювати з Банком, та на його думку, відповідає
загальним кваліфікаційним вимогам, подає до Банку пакет документів:
1. Лист-клопотання нотаріуса про розгляд Банком можливості співробітництва з ним
(встановленого зразка).
2. Анкета нотаріуса (встановленого зразка).
3.Копія
свідоцтва
про
право
на
зайняття
нотаріальною
діяльністю.
4. Копія Реєстраційного посвідчення нотаріуса.
5. Копія довідки про прийняття на облік платника податків (форма №4-ОПП або інша довідка).
6. Копія паспорта нотаріуса.
7. Копія документа щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податку (довідка
про присвоєння ідентифікаційного номера/картка про присвоєння ідентифікаційного
номера/картка платника податку).
8. Згода на обробку персональних даних.
9. Копії кваліфікаційних сертифікатів та свідоцтва про підвищення кваліфікації (у разі
наявності).
10. Інформація щодо вартості послуг нотаріуса (в довільній формі).
11. Копія Договору страхування цивільно-правової відповідальності.
У разі необхідності, Банком можуть бути затребувані інші документи, які не включені до
переліку, наведеному вище, якщо надання таких документів не суперечить чинному законодавству
України.

