Борышкер тұлғаның өзі туралы және борышкер тұлғаның өтініші бойынша банк шығарған кепілдіктер немесе
кепілгерліктер туралы мәліметтерді банктің кредиттік бюроға беруіне келісімі/
Согласие лица-должника на предоставление банком сведений о нем и выпущенных банком по заявлению лицадолжника гарантиях или поручительствах в кредитное бюро
20__ жылғы «____» _______________/«____» _______________ 20___года
Жеке тұлға үшін/Для физических лиц

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(тегі, аты әкесінің аты (ал бар болса), жеке сәйкестендіру нөмірі, туылған күні мен жері, тұрғылықты жері, жеке басын
куәландыратын құжаттың нөмірі мен күні (немесе Қазақстан Республикасының бейрезиденті тіркелген мемлекеттің
заңнамасында көзделген өзге дербес деркетер)/фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный
идентификационный номер, дата и место рождения, местожительство, номер и дата документа удостоверяющего личность
(или иные персональные данные, предусмотренные законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент
Республики Казахстан)
Банкпен жасалған ақпарат беру туралы шарттың негізінде өзі туралы және борышкер тұлғаның өтініші бойынша Банк
шығарған кепілдіктер немесе кепідіктер немесе кепілгерліктер туралы мәліметтерді «First Heartland Jýsan Bank»» АҚ-тың
«Бірінші кредиттік бюро» ЖШС-ке беруіне келісімін береді/дает настоящее согласие на предоставление АО «First Heartland
Jýsan Bank» сведений о нем и
выпущенных Банком по заявлению лица-должника гарантиях или поручительствах в ТОО «Первое кредитное бюро» на
основании договора о предоставлении информации, заключенного с Банком.
____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(жеке тұлға үшін: өз қолымен тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса), жеке қолы қойылады)/(для физического лица:
собственноручно указывается фамилия, имя и отчество (при его наличии), проставляется личная подпись)
ақпаратты беру туралы «First Heartland Jýsan Bank»» АҚ-пен шарт жасасқан барлық кредиттік бюроларға кредит беру туралы
шартты немесе

Келісімді қабылдады/Согласие принял:
«First Heartland Jýsan Bank»» АҚ/АО «First
Heartland Jýsan Bank»
__________________________________
(осы келісімді қабылдауға уәкілетті қызметкердің
лауазыми/ должность работника, уполномоченного
принимать настоящее согласие)

_________________________________
(қолы/подпись)

(осы келісімді қабылдауға уәкілетті қызметкердің
ТАӘ/ФИО
работника,
уполномоченного
принимать настоящее согласие)

Борышкер тұлғаның өзі туралы және борышкер тұлғаның өтініші бойынша банк шығарған кепілдіктер немесе
кепілгерліктер туралы мәліметтерді банктің кредиттік бюроға беруіне келісімі/
Согласие лица-должника на предоставление банком сведений о нем и выпущенных банком по заявлению лицадолжника гарантиях или поручительствах в кредитное бюро
20__ жылғы «____» _______________/«____» _______________ 20___года
Заңды тұлға үшін/Для юридических лиц

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес толық атауы, орналасқан жері,
тіркеу нөмірі, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (немесе Қазақстан Республикасының бейрезиденті тіркелген мемлекеттің
заңнамасында көзделген, оны заңды тұлға ретінде сәйкестендіретін өзге ақпарат) /(полное наименование, место нахождения,
регистрационный номер в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации)
юридического лица, бизнес-идентификационный номер (или иная информация, предусмотренная законодательством
государства, в котором зарегистрирован нерезидент Республики Казахстан, идентифицирующая его в качестве юридического
лица).
Банкпен жасалған ақпарат беру туралы шарттың негізінде өзі туралы және борышкер тұлғаның өтініші бойынша Банк
шығарған кепілдіктер немесе кепідіктер немесе кепілгерліктер туралы мәліметтерді «First Heartland Jýsan Bank»» АҚ-тың
«Бірінші кредиттік бюро» ЖШС-ке беруіне келісімін береді/дает настоящее согласие на предоставление АО «First Heartland
Jýsan Bank» сведений о нем и
выпущенных Банком по заявлению лица-должника гарантиях или поручительствах в ТОО «Первое кредитное бюро» на
основании договора о предоставлении информации, заключенного с Банком.
____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(заңды тұлға үшін: заңды тұлғаның атауы көрсетіледі, заңды тұлға осы келісімге қол қоюға өкілеттіктер берген адамның
қолы, егер адам заңды тұлғаның атынан сенімхат негізінде іс-әрекет жасайтын болса, сенімхаттың деректемелерін көрсете
отырып, сенімхаттың түпнұсқасы қоса беріле отырып қойылады)/(для юридического лица: указывается наименование
юридического лица, проставляется подпись лица, уполномоченного юридическим лицом на подписание настоящего согласия,
с указанием реквизитов доверенности, если лицо действует от имени юридического лица на основании доверенности, с
приложением подлинника доверенности)

Келісімді қабылдады/Согласие принял:
«First Heartland Jýsan Bank»АҚ/АО «First
Heartland Jýsan Bank»
__________________________________
(осы келісімді қабылдауға уәкілетті қызметкердің
лауазыми/ должность работника, уполномоченного
принимать настоящее согласие)

_________________________________
(қолы/подпись)

(осы келісімді қабылдауға уәкілетті қызметкердің
ТАӘ/ФИО
работника,
уполномоченного
принимать настоящее согласие)

