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4.3. ПозичальпИк надаВ дозвiл ПозпкоДаrrrцо на збiр, обробку, зберiгаrпrЯ та поIциреннЯ його перона.пьню(
данrх з метою оцiнки його кредитоспромоltностi,
забезпеченнЯ викондiltЯ СторнамИ зобов'язаrЪ за цrп.r .ЩоIювоРом, iнфорIчrуваНня п]р кр€дrюспроможнiиъ
та добросовiснiсть, а також на передачу в буль-л<ий
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5. ЩеЙ ,ЩОЮВiР УКJrаДеЕIО ДПСТаПЦiйНО, lr елекгроннiй формi, з використrшням iнформачifiно-телекомунiкацifuirх систем,
надсплш{Itя електропного
повiдом;rенrrЯ пр прийпяттЯ (акцетп) про:lrозицii, та пiдписаrrО накJIаденняМ електронноrО пiдпису одfiорil}овим иеrrтифiкатором. Вйповйно
до положео- Зооrу
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урахувatнням вимог рзумн(ютi та справедливостi. ,Щоювiр дiс з момЪкry
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