
Реєструючиcь на сайті coolcredit.ua Ви засвідчуєте, що: 

 

1. Не заперечуєте проти перевірки даних, наданих в Заяві. 

2. Надані Вами персональні дані є вірними та Ви несете повну відповідальність за їх достовірність.   

3. Надаєте згоду на отримання, обробку, передачу, використання, поширення та зберігання Ваших 

персональних даних  відповідно до Закону України «Про захист  персональних даних» №2297-VI від 

01.06.2010 року, в тому числі третім(и) особам(и), з метою здійснення ідентифікації та оцінки Вашого 

фінансового стану і  спроможності виконати зобов'язання перед Кредитодавцем. 

4. Надаєте згоду на отримання, передачу, використання та поширення персональних даних через 

наступні Бюро кредитних історій, але не виключно: 1. ТОВ «Українське бюро кредитних історій», 

01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; 2. ПАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», 02002, 

м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11; 3. ПАТ «Міжнародне бюро кредитних історій», 03062, м. Київ, 

просп. Перемоги, буд. 65, офіс 306;4. ТОВ «Незалежне бюро кредитних історій», 01033, м. Київ, вул. 

Володимирська, буд. 78, офіс 1; ТОВ "БКІ "УКРАЇНСЬКЕ КРЕДИТНЕ БЮРО", 03151, м.Київ, 

вул.Очаківська, 5/6. 

5. Надаєте згоду на отримання, обробку, використання та зберігання персональних даних через 

систему BankID Національного банку України. 

6. Надаєте згоду на використання Кредитодавцем персональних даних для здійснення телефонних 

дзвінків, відправлення СМС-повідомлень, електронних листів, а також в соціальних мережах та 

мобільних додатках Viber/Telegram/Whatsapp тощо.  

7. Надаєте згоду на зберігання Ваших персональних даних протягом п’яти років з моменту виконання 

зобов'язання за кредитним договором (в тому числі дострокового) або відкликання  згоди на 

укладання кредитного договору. 

8. Ознайомились із Правилами надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, 

Кредитодавця (в сфері електронної комерції). 

9. Надаєте згоду на використання електронного підпису одноразовим ідентифікатором у якості 

аналога власноручного підпису для прийняття пропозиції (оферти) укласти кредитний договір, 

підписання кредитного договору разом із усіма додатками, а також за окремими кредитними 

продуктами для підписання паспорту споживчого кредиту, від Вашого імені. 

10. Доступ до заповнення від Вашого імені Заяви на сайті coolcredit.ua належить лише Вам, ніякі інші 

особи не мають можливості скористатись від Вашого імені можливістю отримання кредиту у 

Кредитодавця. 

11. Надали згоду банку-емітенту платіжної картки, картковий рахунок якої був зареєстрований в 

Вашому особистому кабінеті та вказаний Вами в Заяві, на договірне списання з платіжної картки на 

користь Кредитодавця заборгованості, яка може виникнути внаслідок порушення Вами своїх обов’язків 

за кредитним договором. 

12. Отримали згоду від усіх третіх осіб, включаючи представників, спадкоємців, поручителів (в разі 

наявності), на здійснення взаємодії Кредитодавцем з питань врегулювання погашення простроченої 

заборгованості, а також про укладення Вами із Кредитодавцем кредитного договору, про його умови, 

стан його виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір. 



13. Попереджені про кримінальну відповідальність, передбачену статтею 182 Кримінального кодексу 

України, за незаконне збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про 

третіх осіб при передачі їх персональних даних до Кредитодавця при укладенні договору про 

споживчий кредит. 

13. Всі Заяви, що надходять від Вашого імені в особистому кабінеті на сайті coolcredit.ua та/або 

надані з використанням Вами особистого мобільного телефону, є дійсними та наданими Вами 

особисто.  

14. У разі зміни номеру карткового рахунку та/або особистого номеру мобільного телефону та/або 

зміни паспортних даних Ви зобов’язані будете повідомити про це Кредитодавця шляхом внесення 

відповідних змін до інформації в особистому кабінеті. 

15. Ви повідомлені, що надана інформація буде використана  Кредитодавцем для проведення заходів 

у сфері фінансового моніторингу у межах та у спосіб передбачений Законом України «Про запобігання 

та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та підтверджуєте можливість 

здійснення Кредитодавцем перевірки зазначеної Вами інформації шляхом завантаження в особистому 

кабінеті  копій відповідних сторінок  паспорта та  ідентифікаційного номера згідно вимог встановлених 

у внутрішніх правилах Кредитодавця. 


