Кредиттік тарих субъектісінің кредиттік есептің
кредиттік бюродан кредиттік есепті алушыға
ұсынылуына келісімі

Согласие субъекта кредитной истории
на выдачу кредитного отчета получателю
кредитного отчета из кредитного бюро

____ жылы ______

________ года время __ часов __ минут

________________(ТАӘ толығымен), туған күні және жері:
____________, мына мекенжай бойынша
тұратын:_____________________, ЖСН:____________, жеке куәлік
№___________, берілген күні:___________, кіммен берілді
_______________
(кредиттік тарих субъектісі туралы мәліметтер: тегі, аты,
әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі, туған
күні және орны, заңды мекенжайы, жеке басын куәландыратын
құжаттың нөмірі, атауы және деректемелері,
(берілген күні, нөмірі, құжаттың қолданылу мерзімі және
құжатты
берген
органның атауы
немесе Қазақстан
Республикасының
бейрезиденті
тіркелген
мемлекеттің
заңнамасымен алдын ала қарастырылған өзге де дербес деректер)

________________(ФИО полностью) дата и место рождения:
____________, проживающий/ая по адресу:_____________________,
ИИН:____________, удостоверение личности №___________, дата
выдачи:___________, кем выдан: _______________
(сведения о субъекте кредитной истории: фамилия, имя, отчество
(при его наличии), индивидуальный идентификационный номер,
дата и место рождения, юридический адрес, номер, наименование
и реквизиты документа удостоверяющего личность (дата выдачи,
номер, срок действия документа и наименование органа,
выдавшего
документ
или
иные
персональные
данные,
предусмотренные законодательством государства, в котором
зарегистрирован нерезидент Республики Казахстан)

«Бірінші кредитік бюро» ЖШС кредиттік бюросынан, келешекте
түсетін деректерді қоса алғанда, кредитік есептің ұсынылуына осы
келісімді береді.
ТАӘ толығымен _____
Растау коды: ______

даёт настоящее согласие на выдачу кредитного отчета из
следующего кредитного бюро: ТОО «Первое кредитное бюро»,
включая данные, которые поступят в будущем
ФИО _____________
Код подтверждения: __________

«Lending and Financy technologies» ЖШС,
110000, Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы,
Қостанайқаласы, Амангелді көшесі, 46 үй

ТОО МФО«Lending and Financy technologies»,
Юридический адрес: 110 000, Республика Казахстан, Костанайская
область, город Костанай, улица Амангельды, дом 46.

(кредиттік тарих субъектісінің келісімін қабылдап алған
ақпаратты алушының атауы, келісімді қабылдаған тұлғаның тегі,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы және қолы).

(наименование получателя информации, принявшего согласие
субъекта кредитной истории, фамилия, имя отчество (при его
наличии), должность и подпись лица, принявшего согласие).

