
 
 

 

 2017-לתקנות נתוני אשראי, התשע"ח  5טופס הסכמת לקוח למסירת נתוני אשראי לפי תקנה 

אין באפשרותנו לקבל נתוני    .בהתאם לחוק נתוני אשראי הוקם מאגר נתוני אשראי אשר מופעל על ידי בנק ישראל

 אשראי, לרבות נתונים היסטוריים המופיעים במאגר לגביך, אלא בהסכמתך, כמפורט להלן:  

 

 פרטי הלקוח: 

 __________ ______________ :כתובת מלא: ________________________________________שם 

 או מספר דרכון+ מדינה _________________________________    מספר זהות:__________________

כי דוח אשראי מלשכת אשראיהח"מ  אני   ישראל   ,מסכים  נתוני האשראי שבבנק  נתוני אשראי ממאגר  אשר כולל 

עריכת דוח אשראי  וימסרשי ח.פ.יימסר  ,  ללשכת האשראי לשם  פיננסית בע"מ  )להלן:    515928034  לטריא קהילה 

 ;או להבטחת קיום העסקה, כמפורט להלן  בעסקת אשראי בחינת בקשתי להתקשרלשם  "(החברה"

  

 :עסקת אשראי חדשה )ניתן למלא יותר מערך אחד(

   הלוואה   

 משכנתה  ✓ 

 ערבות   

 

מועדאם    .                    הסכמתי תעמוד עד תאריך   , לא תצא לפועלהעסקה אם  יקבע   לא 

עסקת  בו  ,ימים מיום מתן ההסכמה  60עד  זו תעמוד    הסכמתימשכנתה  בעסקת אשראי שאינה מסוג    ,מוקדם יותר

   . מתן ההסכמהמיום ימים  120 עד  אשראי מסוג משכנתא 

אם       תאריך הסכמתי זו תעמוד בתוקפה עד , תצא לפועלהעסקה אם  מועד.  יקבע    לא 

 .האשראיעסקת סיום מועד  הסכמתי זו תעמוד עד, מוקדם יותר

 

 : חשוב לדעת

במהלך כל תקופה זו נתוני אשראי או דוח אשראי לשם ניטור  חברההסכמתי זו תאפשר ללשכת אשראי למסור ל •

 . יכולתי להמשיך ולעמוד בתנאי העסקה

ידוע לי כי נתוני האשראי שבמאגר נתוני האשראי שבבנק ישראל, כוללים מידע בדבר עסקאות אשראי, וכן, מידע  •

 הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, הליכי הוצאה לפועל והגבלות חשבון לפי חוק שיקים ללא כיסוי.בדבר 

לגבי בזאת  הובא   • אשראי  דירוג  לקבל  אשראי  בנתוני  למשתמש  מאפשרת  כאמור,  הסכמתי  כי  ליבי  לתשומת 

 מלשכת אשראי, לתקופה שהוסכמה לעיל, והכל בכפוף לחוק. 

 ידוע לי שמסירת המידע תלויה בהסכמתי ואין אני חייב לתת הסכמה זו.   •

 
    

 חתימה  ההסכמה(  )יום מתן  תאריך  שם הלקוח

              

 אישור על זיהוי הלקוח

אני הח"מ מאשר בזאת כי זיהיתי את הלקוח, פנים אל פנים, באמצעות תעודה מזהה וכי הלקוח חתם בפני על הסכמתו  

 כאמור לעיל. 

 

     

 חתימה  )יום מתן ההסכמה(  תאריך  שם המאמת

 


