«Express Аванс» Микроқаржы ұйымы»
ЖШС Бас директоры

Генеральному директору
ТОО «Микрофинансовая организация
«Express Аванс»

«Бірінші кредиттік бюро» ЖШС
басшысына

Руководителю ТОО «Первое кредитное
бюро»

«Мемлекеттік кредиттік бюро» АҚ
басшысына

Руководителю АО «Государственное
кредитное бюро»

Кредиттік тарих субъектісінің кредиттік
есеп алушыға кредиттік бюродан
кредиттік есеп алуына келісімі
«
»
жыл, уақыт сағат
(келісім ресімделген күн)

минут

Мен, __________(аты-жөні толығымен),
туған күні мен жері:
,
тұрғылықты мекен-жайы:
, ЖСН:
, жеке куәлігі №
,
келесі кредиттік бюродан мен туралы
кредиттік
есеп
алуға
келісемін:
«Мемлекеттік кредиттік бюро» АҚ және /
немесе «Бірінші кредиттік бюро» ЖШС,
сонымен
қатар
«Express
Аванс»
Микроқаржы
ұйымы»
ЖШС
шарт
жасасқан басқа кредиттік бюро.

√________________________
(кредиттік
тарих субъектісінің электрондық қолтаңбасы,
тегі, аты, әкесінің аты (көрсетілген болса)
көрсетіледі).
Осы келісімді қабылдады:
«Express Аванс» Микроқаржы ұйымы»
ЖШС
БСН 180140012253
Мекен-жайы:
Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Төле би
көшесі, 298/2-үй.
Бас директор

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

»
года, время
часов
минут (дата оформления согласия)

Я,
________________________(ФИО
полностью), дата и место рождения:
______________________________________,
проживающий/ая
по
адресу:________________________________,
ИИН:____________________, удостоверение
личности №_________________, согласен на
выдачу кредитного отчета обо мне из
следующего
кредитного
бюро:
АО
«Государственное кредитное бюро» и/или
ТОО «Первое кредитное бюро», а также
другого кредитного бюро, с которым у ТОО
«Микрофинансовая организация «Express
Аванс» заключен договор.
√________________________ (электронная
подпись субъекта кредитной истории с
указанием фамилии, имени, отчества (при его
наличии).
Настоящее согласие принято:
ТОО
«Микрофинансовая
организация
«Express Аванс»
БИН 180140012253
Адрес: Республика Казахстан, город Алматы,
Ауэзовский район, улица Толе би д. 298/2.
Генеральный директор

Харламов А.В.

Харламов А.В.

Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21
мамырдағы № 94-V «Дербес деректер және
оларды қорғау туралы» Заңының 8-бабына
сәйкес, келісімдер жазбаша түрде немесе
электронды құжат нысанында, соның
ішінде ұялы байланыстың абоненттік
нөміріне ____________ қысқа мәтіндік
хабарлама (SMS) түрінде жіберілген бір
реттік құпия сөздің көмегімен рәсімделеді.

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).

