
 

 

затверджено наказом генерального директора ТОВ «ФК «ЦФР» від 2018.02.01 №3 
додаток 1 до умов отримання кредитів та інших послуг від ТОВ «ФК «ЦФР»:  

 Форма «Заява про приєднання» 

 

Заява про приєднання до умов отримання кредитів  
та інших послуг від ТОВ «ФК «ЦФР» (ідентифікаційний код: 35725063) 

ознайомившись з умовами отримання кредитів та інших послуг від ТОВ «ФК «ЦФР», засвідчую своє волевиявлення на 
приєднання до зазначених умов 

1. Персональні дані 
прізвище 

ім’я 
по батькові 

 дата народження   .   .     

 ІПН           

  

паспорт громадянина України  серія та номер / документ №           

контактна інформація код / моб. тел. 
код / дом. тел. 
код / роб. тел. 

     /        

е-пошта       /        

      /        

засвідчую, що всі мої персональні дані, які містяться у цій заяві, є правильно викладеними та достовірними  

2. Згода на обробку персональних даних 

засвідчую мою згоду на обробку всіх моїх персональних даних ТОВ «ФК «ЦФР» та його контрагентами – з метою 
виникнення/виконання кредитних зобов’язань та/або виникнення/виконання інших зобов’язань з договорів, які 
можуть бути мною укладені з ТОВ «ФК «ЦФР» чи його контрагентами, а також з метою надання статистичної 
інформації про мене третіми особами; зокрема, засвідчую мою згоду на передання моїх персональних даних до 
Міжнародного БКІ, Українського БКІ, Першого всеукраїнського БКІ та інших бюро кредитних історій, на їх перевірку 
зазначеними бюро, а також на отримання ТОВ «ФК «ЦФР» від останніх інформації щодо мене; умови цієї моєї згоди не 
вимагають окремого повідомлення мене про передання моїх персональних даних третім особам; про всі мої права, як 
суб’єкта персональних даних, я повідомлений 

3. Спеціальні пропозиції 

шляхом підписання цієї заяви, я надаю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на 
обробку своїх персональних даних та їх передання третім особам (додаткового повідомлення про таке передання не 
вимагається), у тому числі, юридичним особам, які є або будуть сторонами Клубу «Бізнес Стандарт», відповідно до 
«Умов для фізичних осіб», що розміщені на веб-сайті www.kreditmarket.ua, з метою надання пропозицій про послуги 
та отримання мною послуг, які надаються такими юридичними особами; також надаю згоду на отримання від ТОВ «ФК 
«ЦФР», ТОВ «ЦФР» та зазначених юридичних осіб, які є або будуть сторонами Клубу «Бізнес Стандарт», рекламної та 
іншої інформації, телефонних дзвінків, SMS, MMS-повідомлень, чи інформування у будь-який інший спосіб про новини, 
акції, пропозиції зазначених юридичних осіб щодо послуг, які ними надаються 

4. Інша інформація (на виконання вимог законодавства про фінансовий моніторинг) 

чи належить позичальник до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в 
міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб*?  ні  так  

*терміни «національні публічні діячі», «іноземні публічні діячі», «діячі, що виконують політичні функції в міжнародних 
організаціях», «близькі особи», «пов’язані особи» вживаються в значенні, визначеному Законом України «Про 
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 2014.10.14 № 1702-VII 
у випадку відповіді «так», позичальнику пропонується добровільно надати офіційні документи та/або інформацію для 
встановлення належності  до вищевказаних осіб, а також надати документи, що підтверджують джерела походження 
активів, прав на такі активи, коштів, тощо (якщо позичальник вважає цю інформацію відкритою (публічною))  

якщо позичальник вважає цю інформацію  

конфіденційною, зазначається «не додаю»  
 /відношення позичальника до вищевказаних осіб та їхні ідентиф. дані, 

док-ти, що дають можливість з’ясувати джерела походження коштів/ 

чи є позичальник фізичною особою-підприємцем? ні  так  

реквізити банку номер банківського 
рахунку позичальника (за наявності) 

 

 

якщо позичальник є фізичною особою - підприємцем, йому пропонується надати виписку або витяг з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 

вид діяльності позичальника  

позичальник: П.І.Б.  
підпис  

   місто  дата   .   .     


