от «_______._______._______» жылғы

Кредиттік тарих субъектісінің кредиттік бюроға
қатысты ақпарат беруіне келісімі *

от «_______._______._______» года

Согласие субъекта кредитной истории на
предоставление информации о нем в кредитное бюро *

«_______» _______ _______ жылы, жергілікті уақыты
_______сағат _______ минут

«_______» _______ _______ года, местное время _______
часов _______ минут

_______, ИИН _______, № _______, _______, _______

_______, ИИН _______, № _______, _______, _______

(тегі, аты, жөні (болған жағдайда), күні және туылған
жері, тұрғылықты жері, жеке куәліктің нөмірі және
берілген күні).

(фамилия, имя, отчество (если имеется), дата и место
рождения, место жительства, номер и дата документа,
удостоверяющего личность).

Өзінің меншік сипатындағы қаржылық және өзге де
міндеттемелеріне қатысты оған қатысты ақпараттың бар
екендігі туралы келісімді береді

Дает настоящее согласие в том, что информация о нем,
касающаяся его (ее) финансовых и других обязательств
имущественного характера, находящаяся в

ТОО МФО «Tez Finance»
(ақпараттың көзін (-дерін) көрсетіңіз. Егер барлық
ықтимал көздерден ақпарат беруге келісім берілсе, онда
бұл туралы ескерту қажет)

ТОО МФО «Tez Finance»
(указать наименование источника(ов) информации. В
случае если согласие дается на предоставление
информации из всех возможных источников, необходимо
сделать об этом отметку)

Ақпарат барлық несие бюроларына беріледі (егер осы
келісімді
жасайтын
ақпарат
беруші
Қазақстан
Республикасының
аумағында
барлық
несиелік
бюроларға несиелік бюро туралы Заңның 23-бабының 1
және 2-тармақтарына сәйкес ақпарат берсе) немесе
несиелік бюроларға
Первое кредитное бюро, Государственное кредитное
бюро
(Несиелік бюро туралы Заңның 23 бабы 1 және 2тармақтарына сәйкес Қазақстан Республикасының
аумағындағы барлық несиелік бюроларға ақпарат беруді
талап етпесе, несиелік бюроның атауын көрсету керек).

ФИО
_____________________________________________
_______

Информация будет предоставлена во все кредитные бюро
(если поставщик информации, оформляющий настоящее
согласие, предоставляет информацию во все кредитные
бюро на территории Республики Казахстан в соответствии
с пунктами 1 и 2 статьи 23 Закона о кредитных бюро) или
в кредитные бюро
Первое кредитное бюро, Государственное кредитное бюро
(указать наименование кредитных бюро, если поставщик
информации, оформляющий настоящее согласие, не
обязан предоставлять информацию во все кредитные
бюро на территории Республики Казахстан в соответствии
с пунктами 1 и 2 статьи 23 Закона о кредитных бюро).

ФИО
______________________________________________
_______

