
 

Умови оформлення онлайн заявки 

Заповнюючи дану заявку, Ви підтверджує те, що надана інформація є 

повною i достовірною та погоджується, що АТ «УКРСИББАНК» (далі – Банк) 

має право перевіряти інформацію, надану в даній заявці, i проводити такі 

перевірки, які Банк вважає за необхідні.  

Заповнюючи дану заявку Ви підтверджує свою згоду та право Банку 

збирати, зберігати, використовувати, поширювати і отримувати інформацію 

(дані про Вас, відомі Банку, в тому числі, передані Вами при заповненні цієї 

Заявки, та/або третім особам), в тому числі:  

 банківську та комерційну таємницю та/або Ваші персональні дані;  

 інформацію, яка відповідно до законодавства входить до складу 

кредитної історії – до/від/через бюро кредитних історій, які створені 

та здійснюють діяльність відповідно до законодавства України, у 

порядку, визначеному Законом України «Про організацію 

формування та обігу кредитних історій».  

 інформацію, що міститься у державних реєстрах та інших базах даних 

публічного використання з метою здійснення переддоговірних 

процедур (перед укладенням договору(-ів)) та з метою подальшого 

надання банківських послуг, укладення правочинів з Банком. 

Клієнт підтверджує, що він повідомлений Банком про включення його 

Персональних даних до бази персональних даних Банку, а також йому 

повідомлені його права, визначені Законом України "Про захист персональних 

даних" від 01.06.2010 № 2297-VI, i про осіб, яким його дані надаються.  

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" від 01.06.2010 № 2297-VI.  

У випадку відмови Банку у видачі кредиту Клієнт надає згоду строком 

на 5 років на обробку i використання його персональних даних в цілях 

інформування про нові кредитні продукти i банківські послуги, що надаються 

Банком.  

Клієнт погоджується для покращення якості обслуговування Клієнтів на 

запис телефонної розмови Клієнта з Колл-центром Банку у випадку здійснення 

телефонних дзвінків з/до Колл-центру Банку, що можуть надходити зі 

стаціонарних телефонів чи з номерів національних операторів мобільного 

зв’язку.  

Детальніше з режимом обробки Банком Ваших персональних даних Ви 

можете ознайомитись за посиланням. 
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