Умови оформлення онлайн-заявки
Заповнюючи цю заявку-анкету, клієнт підтверджує, що надана інформація є повною і
достовірною та погоджується, що Банк має право перевіряти інформацію, надану в даній
анкеті, і проводити такі перевірки, які Банк вважає за необхідні.
Зокрема, клієнт уповноважує Банк зв'язуватися в зручний для Банку час з роботодавцем
клієнта для перевірки та отримання будь-якої необхідної інформації.
Клієнт виражає свою згоду Банку на надання Банком в Бюро кредитних історій інформації
про клієнта, його зобов'язання за кредитним договором і іншу інформацію (включаючи
відомості, що мають банківську таємницю, які містяться в анкеті-заявці на отримання
кредиту, а також документів, що надані для отримання кредиту), передбачену Законом
України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" №2704-IV від 23
червня 2009 року.
Клієнт шляхом встановлення відмітки у вікні «Я згоден(а) з умовами оформлення онлайнзаявки та перевіркою моїх персональних даних» надає свою згоду на отримання Банком
інформації з бюро кредитних історій, обробку, використання і передачу третім особам
банком персональних даних клієнта відповідно до Закону України «Про організацію
формування та обігу кредитних історій» №2704-IV від 23 червня 2009 року з метою
оцінки можливості надання кредиту.
Клієнт підтверджує, що надана ним згода на обробку його Персональних даних не вимагає
здійснення банком повідомлень про передачу його Персональних даних третім особам
згідно з нормами ст.21 Закону України «Про захист персональних даних».
У випадку відмови Банку у видачі кредиту клієнт надає згоду строком на 5 років на
обробку і використання його персональних даних в цілях інформування про нові кредитні
продукти і банківські послуги, що надаються банком.
Обробка персональних даних розповсюджується на наступну інформацію: прізвище, ім'я,
по-батькові, рік, місяць, число та місце народження, адреса, сімейний, соціальний та
майновий стан, освіта, професія, прибутки, № документу, що посвідчує особу, дата, орган
що його видав, і будь-яка інша інформація доступна або відома в конкретний момент часу.

ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕННЯ
фізичної особи – клієнта Банку
Я, ___________, паспорт серія ___ № _____, виданий ____, реєстраційний номер
облікової картки платника податків _____________, як суб’єкт персональних даних,
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надаю ПАТ «ЮНЕКС
БАНК» (далі – Банк) свою згоду на обробку моїх персональних даних (на паперових
носіях, на бланках картотек, в інформаційних (автоматизованих) системах Банку тощо, у
тому числі в частині реєстрації та зберігання таких даних в переліку клієнтів Банку), для
реалізації Банком своїх прав та обов’язків, визначених чинним законодавством України та
укладеними між Банком та мною договорами, при наданні мені банківських послуг,
зокрема у ході розгляду питання щодо можливості надання мені кредитних послуг,
оформлення зі мною кредитних відносин, укладення договорів застави та/або іпотеки у
забезпечення виконання мною зобов’язань, інформування мене про умови обслуговування
у Банку.
Обсяг моїх персональних даних, щодо яких Банк має право здійснювати процес
обробки, визначається мною як будь-яка інформація про мене та умови укладених зі мною
договорів, що стали відомі Банку при встановленні та під час правовідносин зі мною, у
тому числі від третіх осіб.
Цим підтверджую, що мені повідомлено про мої права як суб’єкта персональних
даних, визначені Законом України «Про захист персональних даних», власника
персональних даних, склад та зміст персональних даних, що збираються, мету збору таких
даних та осіб, яким можуть передаватися мої персональні дані.
Цим підтверджую, що розумію і погоджуюся з тим, що Банк не несе будь-якої
відповідальності за розголошення третім особам персональних даних щодо мене у разі,
якщо таке розголошення необхідне для реалізації Банком своїх прав та обов’язків,
визначених чинним законодавством України та укладеними зі мною договорами.
Крім цього, даю згоду Банку повідомляти мені будь-яким чином та в будь-якій
формі, включаючи, але не обмежуючись, шляхом надсилання листів та інших повідомлень
(письмових та електронних): на адресу мого проживання поштою, кур’єром, нарочно, на
мій e-mail, на номер мого мобільного телефону тощо, з інформацією про банківські
продукти і послуги Банку та пропозиціями скористатися будь-якими банківськими
продуктами і послугами Банку.
Також мені повідомлено, що:
- при оформленні кредитів банк не стягує з клієнтів жодних комісій/платежів за
співпрацю з брокерськими компаніями, які надають посередницькі послуги;
- будь-які платежі, які будуть здійснені мною будь-яким посередникам, до яких я
звернувся/звернулася з власної волі не зменшують суми моєї кредитної заборгованості
перед Банком.
„__” _______ 20__
Банк:
Публічне акціонерне товариство
«ЮНЕКС БАНК»
М. П.

Клієнт:

__________
(підпис)

_____________
(П.І.Б.)

ЗГОДА
фізичної особи - суб'єкта кредитної історії
„_____”___________20___р.
Я,
ПІБ
ІНН
Паспортні дані
Адреса реєстрації /
прописки
Адреса проживання

даю згоду
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЮНЕКС БАНК»
на передачу, зберігання, використання та поширення через Бюро кредитних історій інформації, щодо себе та
згоду ТОВ "Українському бюро кредитних історій" 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д. на збір,
зберігання і використання інформації з інших джерел, яка впливає на можливість виконання моїх
зобов'язань відповідно до ст.9, ст.11 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних
історій», а так само на доступ і отримання своєї кредитної історії в ТОВ "Українське бюро кредитних
історій" у порядку, передбаченому ст.11 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних
історій» та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
Суб'єкт кредитної історії

______________________
(ПІБ)

(підпис)

