жеке тұлғаларға арналған/для физических лиц
Кредиттік тарих субъектісінің ол туралы ақпаратты кредиттік бюроға беруге келісімі/
Согласие субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в кредитные бюро
20__ жылғы/года «____» _______________
ТАӘ/ФИО___________________________________________________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Туған күні, туған жері/Дата рождения, место рождения____________________________________________________________
Заңды мекенжайы (тіркелген мекенжайы)/Юридический адрес (адрес прописки)_______________________________________
ЖСН/ИИН __________________Жеке куәлігі, төлқұжаты, № уд.личности, паспорт №______________________, берілген/
выдано___________, берілген күні/дата выдачи: ____________ ж./г., қолданыс мерзімі/срок действия: _____________ж./г.
____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(немесе Қазақстан Республикасының бейрезиденті тіркелген мемлекет заңнамасында қарастырылған өзге дербес деректер
или иные персональные данные, предусмотренные законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент Республики Казахстан)

ақпаратты беру туралы «First Heartland Jýsan Bank»» АҚ-пен шарт жасасқан барлық кредиттік бюроларға кредит беру туралы
шартты немесе «First Heartland Jýsan Bank»» АҚ және кредиттік тарих субъектісі арасындағы басқа мәмілені жасасу кезінде,
сондай-ақ кредиттік желі ұсыну туралы келісім шеңберінде берілетін келесі кредиттер бойынша ол туралы ақпарат беруіне
және келешекте түсетін ақпараттың берілетініне осы келісімді береді/дает настоящее согласие на предоставление информации
о нем, в том числе которая поступит в будущем, в кредитные бюро, с которыми АО «First Heartland Jýsan Bank» заключен
договор о предоставлении информации, при заключении договора о предоставлении кредита либо иной сделки между АО
«First Heartland Jýsan Bank»и субъектом кредитной истории, а также по последующим кредитам, выдаваемым в рамках
соглашения о предоставлении кредитной линии.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(өз қолымен тегі, аты, (бар болса) көрсетіледі, Клиенттің немесе Қазақстан Республикасының нотариат туралы заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхат
негізінде әрекет ететін оның сенім білдірілген тұлғасының жеке қолы қойылады/ собственноручно указывается фамилия, имя, отчество (если имеется),
подпись клиента или его доверенного лица, действующего на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики
Казахстан о нотариате)

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)

Кредиттік тарих субъектісінің кредиттік есепті алушыға кредиттік есеп беруге келісімі/
Согласие субъекта кредитной истории на выдачу кредитного отчета получателю кредитного отчета
20__ жылғы/года «____» _______________
ТАӘ/ФИО___________________________________________________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Туған күні, туған жері/Дата рождения, место рождения____________________________________________________________
Заңды мекенжайы (тіркелген мекенжайы)/Юридический адрес (адрес прописки)_______________________________________
ЖСН/ИИН __________________Жеке куәлігі, төлқұжаты, № уд.личности, паспорт №______________________, берілген/
выдано___________, берілген күні/дата выдачи: ____________ ж./г., қолданыс мерзімі/срок действия: _____________ж./г.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(немесе Қазақстан Республикасының бейрезиденті тіркелген мемлекет заңнамасында қарастырылған өзге дербес деректер
или иные персональные данные, предусмотренные законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент Республики Казахстан)

кредиттік есептерді алу туралы «First Heartland Jýsan Bank»» АҚ-пен шарт жасасқан кредиттік бюролардан кредит беру
туралы шартты немесе «First Heartland Jýsan Bank»» АҚ және кредиттік тарих субъектісі арасындағы басқа мәмілені жасасуды
қарастыру кезінде, сондай-ақ кредиттік желі ұсыну туралы келісім шеңберінде берілетін келесі кредиттер бойынша ол туралы
кредиттік есеп, соның ішінде келешекте берілетініне де осы келісімді береді/дает настоящее согласие на выдачу кредитного
отчета о нем из кредитных бюро, с которыми АО «First Heartland Jýsan Bank» заключен договор о получении кредитных
отчетов, при рассмотрении заключения договора о предоставлении кредита либо иной сделки между АО «First Heartland Jýsan
Bank» и субъектом кредитной истории, а также по последующим кредитам, выдаваемым в рамках соглашения о
предоставлении кредитной линии, в том числе и в будущем.
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)

заңды тұлғаларға арналған/ для юридических лиц
Кредиттік тарих субъектісінің ол туралы ақпаратты кредиттік бюроға беруге келісімі/
Согласие субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в кредитные бюро
20__ жылғы/года «____» _______________
Ұйым атауы/Наименование организации_________________________________________________________________________
(толық атауы/полное наименование)

Орналасқан жері/Место нахождения_____________________________________________________________________________
Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес тіркеу нөмір)/Регистрационный номер в
соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации
(перерегистрации)____________________________________________________________________БСН/ИИН________________
____________________________________________________________________________________________________________
(немесе оны заңды тұлға ретінде сәйкестендіретін, Қазақстан Республикасының бейрезиденті тіркелген мемлекет заңнамысында қарастырылған өзге
ақпарат/или иная информация, предусмотренная законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент Республики Казахстан,
идентифицирующая его в качестве юридического лица)

ақпаратты беру туралы «First Heartland Jýsan Bank»» АҚ-пен шарт жасасқан барлық кредиттік бюроларға кредит беру туралы
шартты немесе «First Heartland Jýsan Bank»» АҚ және кредиттік тарих субъектісі арасындағы басқа мәмілені жасасу кезінде,
сондай-ақ кредиттік желі ұсыну туралы келісім шеңберінде берілетін келесі кредиттер бойынша ол туралы ақпарат беруіне
және келешекте түсетін ақпараттың берілетініне осы келісімді береді/дает настоящее согласие на предоставление информации
о нем, в том числе которая поступит в будущем, в кредитные бюро, с которыми АО «First Heartland Jýsan Bank» заключен
договор о предоставлении информации, при заключении договора о предоставлении кредита либо иной сделки между АО
«First Heartland Jýsan Bank» и субъектом кредитной истории, а также по последующим кредитам, выдаваемым в рамках
соглашения о предоставлении кредитной линии.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(заңды тұғаны атауын, егер тұға сенімхат негізінде әрекет етсе, сенімхат көшірмесін қоса беру арқылы сенімхат деректемелерін көрсетумен кредиттік
тарих субъектісімен-заңды тұлғамен келісімге уәкілетті тұлғаның қолы)/(подпись лица, уполномоченного субъектом кредитной истории-юридическим лицом на
подписание согласия, с указанием наименования юридического лица, реквизитов доверенности, если лицо действует от имени юридического лица на основании
доверенности, с приложением копии 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)

Кредиттік тарих субъектісінің кредиттік есеп беруге келісімі/
Согласие субъекта кредитной истории на выдачу кредитного отчета
20__ жылғы/года «____» _______________
Ұйым атауы/Наименование организации_________________________________________________________________________
(толық атауы/полное наименование)

Орналасқан жері/Место нахождения_____________________________________________________________________________
Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес тіркеу нөмір)/Регистрационный номер в
соответствии
со
справкой
или
свидетельством
о
государственной
регистрации
(перерегистрации)____________________________________________________________________БСН/ИИН________________
____________________________________________________________________________________________________________
(немесе оны заңды тұлға ретінде сәйкестендіретін, Қазақстан Республикасының бейрезиденті тіркелген мемлекет заңнамысында қарастырылған өзге
ақпарат/или иная информация, предусмотренная законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент Республики Казахстан,
идентифицирующая его в качестве юридического лица)

кредиттік есептерді алу туралы «First Heartland Jýsan Bank»» АҚ-пен шарт жасасқан кредиттік бюролардан кредит беру
туралы шартты немесе «First Heartland Jýsan Bank»» АҚ және кредиттік тарих субъектісі арасындағы басқа мәмілені жасасуды
қарастыру кезінде, сондай-ақ кредиттік желі ұсыну туралы келісім шеңберінде берілетін келесі кредиттер бойынша ол туралы
кредиттік есеп, соның ішінде келешекте берілетініне де осы келісімді береді/дает настоящее согласие на выдачу кредитного
отчета о нем из кредитных бюро, с которыми АО «First Heartland Jýsan Bank» заключен договор о получении кредитных
отчетов, при рассмотрении заключения договора о предоставлении кредита либо иной сделки между АО «First Heartland Jýsan
Bank» и субъектом кредитной истории, а также по последующим кредитам, выдаваемым в рамках соглашения о
предоставлении кредитной линии, в том числе и в будущем.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(заңды тұғаны атауын, егер тұға сенімхат негізінде әрекет етсе, сенімхат көшірмесін қоса беру арқылы сенімхат деректемелерін көрсетумен кредиттік
тарих субъектісімен-заңды тұлғамен келісімге уәкілетті тұлғаның қолы)/(подпись лица, уполномоченного субъектом кредитной истории-юридическим лицом на
подписание согласия, с указанием наименования юридического лица, реквизитов доверенности, если лицо действует от имени юридического лица на основании
доверенности, с приложением копии 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)

