от _______._______._______ жылғы
«Займер» ЖШС басшысына
«Z-FINANCE» ЖШС басшысына
«L-CAPITAL» АҚ басшысына
«TEZ FINANCE» МҚҰ» ЖШС басшысына

от _______._______._______ года
Руководителю ТОО «Займер»
Руководителю ТОО «Z-FINANCE»
Руководителю AO «L-CAPITAL»
Руководителю ТОО «МФО «TEZ FINANCE»

Келісімі

Согласие

Мен, _______

Я, _______
(толық аты-жөні)

(полное Ф.И.О.)

ЖСН: _______
ұялы телефонның № _______

ИИН: _______
№ мобильного телефона _______

_______._______._______.г.
Күні, айы (жазбаша), туған жылы

_______._______._______.г.
День, месяц (прописью), год рождения

Мен «Займер» ЖШС-де, «Z-FINANCE» ЖШСде және
«L-CAPITAL» АҚ-да сақталған
барлық жеке, қаржыдық, бантік деректер мен
мәліметтерді «TEZ FINANCE» МҚҰ» ЖШС-не
беру туралы келісімін беремін.

Настоящим даю свое согласие о передаче всех моих
персональных, финансовых и банковских данных и
сведений, которые хранятся в ТОО «Займер», ТОО «ZFINANCE» и АО «L-CAPITAL», передать в ТОО «МФО
«TEZ FINANCE».

_______._______._______.ж.
(өтініштің күні)

_______._______._______.г.
(дата заявления)

ФИО _______

ФИО _______

«Дербес деректер және оларды қорғау туралы»
2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Қазақстан
Республикасы
Заңының
8-бабының
1тармағына сәйкес келісім жазбаша немесе
электрондық құжат нысанында, онын ішінде
тіркелген ұялы байланысының абоненттік
номеріне _______ қысқа мәтіндік хабарлама
(СМС) түрінде жіберілген бір реттік пароль
арқылы беріледі.

В соответствии со статьей 8 Закон Республики Казахстан
от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их
защите» согласия оформляются письменно или в форме
электронного документа, в том числе с помощью
одноразового пароля отправленного на абонентский номер
сотовой связи _______ в виде короткого текстового
сообщения (SMS).

ФИО _______
ЭП
_______
Подпись

_______._______._______ жылғы

от _______._______._______ года

«TEZ FINANCE» МҚҰ» ЖШС басшысына
«Мемлекеттік кредиттік бюро» АҚ басшысына
«Бірінші несиелік бюро» ЖШС басшысына

Руководителю ТОО «МФО «TEZ FINANCE»
Руководителю АО «Государственное кредитное бюро»
Руководителю ТОО «Первое кредитное бюро»

Кредиттік есепті алушыға кредиттік есепті беру
туралы несиелік тарих субъектісінің келісімі

Согласие субъекта кредитной истории на выдачу
кредитного отчета получателю кредитного отчета

_______._______._______.жылы, жергілікті уақыты
_______сағат _______.минут

_______._______._______.года, местное время
_______.часов _______.минут

Мен, _______, ЖСН _______, №_______, _______,
_______

Я, _______, ИИН _______, №_______, от _______,
_______

кез-келген кредиттік бюродан кредиттік есепті алушыға
несие есебін беруге келісім беремін, соның ішінде
болашақта кредиттік бюроларға ақпарат беру туралы
келесімін беремін

даю согласие на выдачу кредитного отчета получателю
кредитного отчета с любых кредитных бюро в том числе,
которая поступит в кредитные бюро в будущем

ФИО _______

ФИО _______

«Дербес деректер және оларды қорғау туралы» 2013
жылғы 21 мамырдағы № 94-V Қазақстан Республикасы
Заңының 8-бабының 1-тармағына сәйкес келісім
жазбаша немесе электрондық құжат нысанында, онын
ішінде тіркелген ұялы байланысының абоненттік
номеріне _______ қысқа мәтіндік хабарлама (СМС)
түрінде жіберілген бір реттік пароль арқылы беріледі.

В соответствии со статьей 8 Закон Республики Казахстан
от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их
защите» согласия оформляются письменно или в форме
электронного документа, в том числе с помощью
одноразового пароля отправленного на абонентский номер
сотовой связи _______ в виде короткого текстового
сообщения (SMS).

ФИО _______
ЭП
_______
Подпись

_______._______._______ жылғы

от _______._______._______ года

«БЖСҚ» АҚ басшысына
«TEZ FINANCE» МҚҰ» ЖШС басшысына
«Мемлекеттік кредиттік бюро» АҚ басшысына
«Бірінші несиелік бюро» ЖШС басшысына

Руководителю АО «ЕНПФ»
Руководителю ТОО «МФО «TEZ FINANCE»
Руководителю АО «Государственное кредитное бюро»
Руководителю ТОО «Первое кредитное бюро»

Салымшының келісімі (алушының)

Согласие вкладчика (получателя)

_______._______._______.жылы, жергілікті уақыты
_______сағат _______.минут

_______._______._______.года, местное время
_______.часов _______.минут

_______, ЖСН _______, №_______, _______, _______

_______, ИИН _______, №_______, от _______,
_______

«Қазақстан
Республикасында
зейнетақымен
қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 57-бабына, сондай-ақ «Жеке деректер мен
оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 15-бабында «БЖСҚ» АҚ, «TEZ FINANCE»
МҚҰ» ЖШС және «Бірінші несие бюросы» ЖШС үшін
менің несие қабілеттілігімді бағалау үшін менің
жинақталған зейнетақы қаражатымның құпиясын
құрайтын жеке деректер мен ақпараттарды ашуға және
алуға келісім беремін.
ФИО _______

В соответствии со ст.57 Закона Республики Казахстан
«О пенсионном обеспечении в Республике Казахстана»,
а также ст. 15 Закона Республики Казахстан «О
персональных данных и их защите» настоящим даю
свое согласие на сбор и обработку моих персональных
данных, на раскрытие и получение моих персональных
данных и сведений, составляющих тайну моих
пенсионных накоплений для АО «ЕНПФ», ТОО «МФО
«TEZ FINANCE» и ТОО «Первое кредитное бюро» в
целях оценки моей кредитоспособности.
ФИО _______

«Дербес деректер және оларды қорғау туралы» 2013
жылғы 21 мамырдағы № 94-V Қазақстан Республикасы
Заңының 8-бабының 1-тармағына сәйкес келісім
жазбаша немесе электрондық құжат нысанында, онын
ішінде тіркелген ұялы байланысының абоненттік
номеріне _______ қысқа мәтіндік хабарлама (СМС)
түрінде жіберілген бір реттік пароль арқылы беріледі.

В соответствии со статьей 8 Закон Республики
Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных
данных и их защите» согласия оформляются письменно
или в форме электронного документа, в том числе с
помощью одноразового пароля отправленного на
абонентский номер сотовой связи _______ в виде
короткого текстового сообщения (SMS).

ФИО _______
ЭП
_______
Подпись

от _______._______._______. жылғы
Дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім

от _______._______._______. года
Согласие на сбор и обработку персональных данных

_______._______._______.жылы, жергілікті уақыты
_______сағат _______.минут

_______._______._______.года, местное время
_______.часов _______.минут

Мен, _______, ЖСН _______, №_______, _______,
_______

Я, _______, ИИН _______, №_______, от _______,
_______

«TEZ FINANCE» МҚҰ» ЖШС (бұдан әрі – МҚҰ)
қызмет және/немесе мен және МҚҰ арасындағы
азаматтық-құқықтық және басқа қатынастары
барысында МҚҰ-мен алынған немесе оған мәлім
болған менің дербес деректерімді, яғни маған қатысты
деректер және электронды, қағаздағы және (немесе)
өзге материалдық тасымалдаушыда тіркелген барлық
мәліметтерді, оның ішінде менің суретім мен дауысым
бар фото, видео, аудиоматериалдарды, жинау ға және
өңдеуге сөзсіз келісімімді беремін.
МҚҰ менің дербес деректерімді жинауды және
өңдеуді тек Заңның және/немесе мен және МҚҰ
арасында жасалған басқа шарттар шеңберінде және
оларға сәйкес жүзеге асыруға құқылы екенің
растаймын.
Сонымен қатар, Заңға сәйкес, мен немесе менің
заңды өкілім осы Келісімді қайтарып алу Заңға қайшы
келген жағдайларда, не МҚҰ алдында немесе МҚҰның мүдделеріне әсер етуі мүмкін үшінші тұлғалар
алдында орындалмаған міндеттемелер болған жағдайда
осы Келісімді қайтарып алуға жол берілмейтіні туралы
хабардармын.
Осы арқылы МҚҰ Заң талаптарын және/немесе
өзара келісімдерімізді сақтайтын болса келешекте
менің дербес деректерімді жинауға, өңдеуге қатысты
МҚҰ-ға қандай да бір шағымдар болмайтындығын
растаймын.

Даю ТОО «МФО «TEZ FINANCE» (далее – МФО)
безусловное согласие на сбор и обработку моих
персональных данных, то есть всех сведений,
относящихся ко мне и зафиксированных на электронном,
бумажном и (или) ином материальном носителе, включая
фото, видео, аудиоматериалы с моим изображением и
голосом, полученные МФО или ставшие известны в
процессе его деятельности и/или в рамках гражданскоправовых и иных отношений между мной и МФО.
Подтверждаю, что МФО вправе осуществлять сбор
и обработку персональных данных, только в рамках и в
соответствии с Законом и/или всеми и любыми
договорами, заключенными/заключаемыми между мной и
МФО.
При этом, мне известно, что согласно Закону я, либо
мой законный представитель, не вправе отозвать
настоящее Согласие в случаях, если этот отзыв будет
противоречить Закону, либо при наличии неисполненных
мной обязательств перед МФО или третьими лицами,
которые могут затрагивать интересы МФО.
Настоящим подтверждаю, что каких-либо претензий
к МФО касательно сбора и обработки персональных
данных в дальнейшем иметь не буду, при условии
соблюдения им требований Закона и/или наших
договоренностей.

ФИО _______

В соответствии со статьей 8 Закон Республики Казахстан
от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их
защите» согласия оформляются письменно или в форме
электронного документа, в том числе с помощью
одноразового пароля отправленного на абонентский номер
сотовой связи _______ в виде короткого текстового
сообщения (SMS).

«Дербес деректер және оларды қорғау туралы» 2013
жылғы 21 мамырдағы № 94-V Қазақстан Республикасы
Заңының 8-бабының 1-тармағына сәйкес келісім
жазбаша немесе электрондық құжат нысанында, онын
ішінде тіркелген ұялы байланысының абоненттік
номеріне _______ қысқа мәтіндік хабарлама (СМС)
түрінде жіберілген бір реттік пароль арқылы беріледі.

ФИО _______

ФИО _______
ЭП
_______
Подпись

