
 

 

 
 

                                                   

Персональні  дані   близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового 

поручителя або третіх осіб,  

взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на 

таку взаємодію 

 

Згідно  ч.5 ст. 25 Закону України «Про споживче кредитування» Позичальник зобов’язаний:  

- до моменту передачі Банку персональних даних третіх осіб,   отримати згоду на обробку їхніх 

персональних даних від близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового 

поручителя або третіх осіб, взаємодія  з якими передбачена договором про споживчий кредит та 

які  надали згоду на таку взаємодію,  

-передати вказані персональні дані Банку – кредитодавцю/ новому кредитору/ колекторській 

компанії,   на  випадок необхідності врегулювання простроченої заборгованості позичальника за 

укладеним договором  про споживчий кредит.   

 

Банк попереджає позичальника про передбачену статтею 182 Кримінального кодексу України 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text) відповідальність за незаконне збирання, 

зберігання, використання, поширення позичальником конфіденційної інформації про третіх осіб, 

персональні дані яких передаються Банку-кредитодавцю: 

Стаття 182. Порушення недоторканності приватного життя 

1. Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної 

інформації про особу або незаконна зміна такої інформації, крім випадків, передбачених іншими 

статтями цього Кодексу, - 

караються штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести 

місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. 

2. Ті самі дії, вчинені повторно, або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним 

законом правам, свободам та інтересам особи, - 

караються арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк від 

трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк. 

Примітка. Істотною шкодою у цій статті, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних 

збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум 

доходів громадян. 

Публічне, у тому числі через засоби масової інформації, журналістів, громадські об’єднання, 

професійні спілки, повідомлення особою інформації про вчинення кримінального або іншого 

правопорушення, здійснене з дотриманням вимог закону, не є діями, передбаченими цією 

статтею, і не тягне за собою кримінальну відповідальність. 

{Стаття 182 в редакції Закону № 3454-VI від 02.06.2011; із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 198-IX від 17.10.2019} 
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