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Додаток 5  

до Положення про реєстрацію 

колекторських компаній 

(підпункт 4 пункту 77 глави 7 розділу 

ІІ)  

 

Відомості про особу, залучену заявником на підставі цивільно-правових договорів для 

безпосередньої взаємодії зі споживачами 

Таблиця 1 

№ 

з/п 
Інформація, що запитується Відповідь 

 

1 2 3 

1 Назва заявника  

2 Ідентифікаційний код   

3 Відомості про договір, укладений заявником із третьою особою для виконання 

окремих функцій або процесів у межах здійснення колекторської діяльності 

4 Дата укладення договору  

5 Номер договору  

6 Дата початку дії договору  

7 Дата закінчення дії договору  

8 Наявність умови про пролонгацію дії 

договору 

Строк та умови пролонгації  

 
 

9 До яких споживчих кредитів 

застосовується  
 

10 Загальні відомості про особу, з якою 

укладено договір 
  

11 Повне найменування юридичної особи,  

код ЄДРПОУ 

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи  

  

12 Ідентифікаційний номер особи  

13 Прізвище, ім’я, по батькові керівника 

юридичної особи. 

Ідентифікаційний номер 

 

14 Місцезнаходження  

15 Номер контактного телефону із 

зазначенням коду країни та коду 

населеного пункту 

 

16 Адреса для отримання електронних та/або 

поштових повідомлень, за якою 

приймаються звернення  

 

17 Перелік функцій або процесів, які 

надаватимуться залученою особою в 

інтересах колекторської компанії 

 

  

Запевнення щодо наданої інформації 

Я, _____________________________________________________________  

(прізвище, ім’я, по батькові керівника) 

запевняю, що особа, залучена заявником на підставі цивільно-правових договорів для 

безпосередньої взаємодії зі споживачами в межах здійснення колекторської діяльності, 



2 

 

відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим Законом України “Про споживче 

кредитування” та нормативно-правовими актами Національного банку України, включаючи 

проходження навчання з питань установлених законодавством вимог щодо взаємодії зі 

споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимог щодо етичної 

поведінки), захисту прав споживачів та обробки персональних даних, та стверджую, що 

надана інформація є актуальною, достовірною і повною. Я розумію наслідки надання 

Національному банку України неактуальної, недостовірної та/або неповної інформації.  

Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” підписанням цих 

відомостей я надаю Національному банку України згоду на обробку моїх персональних даних 

для здійснення Національним банком України повноважень, визначених законом. 

Я стверджую, що отримав згоду на обробку персональних даних фізичних осіб, щодо 

яких надаються персональні дані, відповідно до Закону України “Про захист персональних 

даних” та їх запевнення надавати в найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та 

оригінали відповідних документів для оновлення таких персональних даних. 

Я не заперечую проти перевірки Національним банком України наданої інформації, у 

тому числі, але не виключно шляхом надання цієї інформації іншим державним органам, 

органам місцевого самоврядування, юридичним особам та фізичним особам. 

Я надаю дозвіл Національному банку України на отримання від державних органів, 

органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фізичних осіб будь-якої інформації, у 

тому числі з обмеженим доступом, потрібної для підтвердження інформації, вказаної у цих 

відомостях. 

 

“___” ____________ 20__ р. 

_________ 

 Назва посади  

_________ 

Підпис 

_________________ 

Ініціал(и), прізвище 


