ЗГОДА
фізичної особи – власника персональних даних та суб’єкта кредитної історії:
1) даю згоду Акціонерному товариству «Ідея Банк» (в подальшому – Банк) на доступ до своєї кредитної історії,
збір, зберігання, використання та поширення через Бюро кредитних історій інформації щодо себе (в т.ч.
інформації, яка міститься в державних реєстрах та інших базах публічного користування)), а також на перевірку
особистих даних (встановлення фактів втрати паспорта особи, зміни прізвища тощо), в порядку, визначеному
Законом України „Про організацію формування та обігу кредитних історій”. Даним підтверджую, що
повідомлений Банком про те, що інформація для формування моєї кредитної історії буде передана Товариству з
обмеженою відповідальністю „Перше всеукраїнське бюро кредитних історій”, а також про місцезнаходження
зазначеного Бюро (ТзОВ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», 02002 м. Київ, вул. Євгена
Сверстюка, буд.11) та Приватному акціонерному товариству «Міжнародне Бюро кредитних історій», за
місцезнаходженням: 03062, Україна, м. Київ, пр-т Перемоги 65, офіс 306 та ТОВ «Українське бюро кредитних
історій» за місцезнаходженням: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д.
2) даю згоду Акціонерному товариству «Ідея Банк» (в подальшому – Банк) на доступ до інформації з
Кредитного реєстру Національного Банку України про мої кредитні операції, а також збір, зберігання,
використання та подання такої інформації до Кредитного реєстру Національного Банку України в порядку та на
умовах, визначених Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення
Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками
банків». Даним підтверджую, що повідомлений Банком про те, що інформація про здійснення кредитної
операції може бути передана до Кредитного реєстру Національного Банку України, за місцезнаходженням:
01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9
3) даю згоду Акціонерному товариству «Ідея Банк» на безстрокове збирання, накопичення, використання та
обробку моїх персональних даних, при формуванні Бази персональних даних «Клієнти АТ «Ідея Банк» в межах,
визначених чинним законодавством, що можуть бути передані іншим розпорядникам цієї Бази. Клієнт
підтверджує, що отримав повідомлення про включення інформації про Клієнта до Бази персональних даних та
звільняє Банк від обов’язку повідомлення про передачу його персональних даних пов’язаним товариствам
Банку, партнерам Банку чи іншим розпорядникам бази персональних даних, які є такими відповідно до закону.
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