
3112362-48905 v8 

 לצורך התקשרות בעסקת אשראי חדשה  אשראי לנותן  לגביו אשראי נתוני למסירת  לקוח הסכמת טופס

 : 2017-"חהתשע, אשראי נתוני  לתקנות 5  תקנה לפי

 

 

 : ה/הלקוח  פרטי

 ___ שם משפחה: __________ _______ : פרטי שם

 _______________ מס' זהות:

כי דוח אשראי לגבי מלשכת אשראי אשר כולל נתוני אשראי ממאגר נתוני האשראי שבבנק ישראל,    ה/אני מסכים
 : להלן כמפורט אשראי בעסקתבחינת בקשתי להתקשר   לשם ,1קרדיטו בע"מ ליימסר  

 

 ת  : חייב/ה/. בעסקה זו הלקוחמשכנתאסוג העסקה: 

 

ימים    120תום    -]יש לציין את מועד ברירת המחדל    _________ביוםתפקע הסכמתי    לפועל  תצא  לא  העסקהאם  
 .  , המוקדם מביניהם[ה/ידי הלקוח -]למילוי עלאו עד לתאריך ____________ [,ההסכמה מתן ממועד

ימים    120, הסכמתי תעמוד בתוקף עד תום  ימולא על ידי תאריך לפקיעת תוקף ההסכמהלי שככל שלא    ידוע
 ממועד מתן ההסכמה.

 

]למילוי                          תום אותה עסקה או עד לתאריךעד    תהיה בתוקף זו    הסכמתי  לפועל   תצאככל שהעסקה  
  .ולא יאוחר ממועד סיום עסקת האשראי [ה/ ידי הלקוח-על

 עסקת   סיום  מועד  עד  בתוקף  תעמוד  הסכמתימולא על ידי תאריך לתום תוקף ההסכמה,  י  שלא  שככל  לי  ידוע
 . האשראי

 

הסכמתי זו תאפשר ללשכת האשראי למסור לקרדיטו בע"מ במהלך כל תקופה זו  כי    ה/מסכים  ואני  לי  ידוע
 תי להמשיך ולעמוד בתנאי העסקה. לתוני אשראי או דוח אשראי לשם ניטור יכונ

 

עסקאות  מידע בדבר  ,  כולליםנתוני האשראי שבבנק ישראל    במאגר  לגביי  הכלולים   האשראי  נתוניכי    לי  ידוע
חוק   לפי  והגבלות חשבון  לפועל  ושיקום כלכלי, הליכי הוצאה  פירעון  מידע בדבר הליכי חדלות  וכן,  אשראי, 

 . שיקים ללא כיסוי

 

ליבי   דירוג אשראי    כיהובא בזאת לתשומת  לקבל  בנתוני אשראי    לגבי הסכמתי כאמור, מאפשרת למשתמש 
 מלשכת אשראי, לתקופה שהוסכמה לעיל, והכל בכפוף לחוק.  

  

 . הסכמה זו  לתת חייב ניא ואין,  יבהסכמת תלויה המידע מסירתש לי  ידועכמו כן 

 

 

 ______ ___________________                  ____________________ 

 ה /קוח הל חתימת                  מתן ההסכמה  תאריך

 

 

 

 

 

 

:  וחברת קרדיטו משכנתאות שניות )להלןלכל מטרה   משכנתאות קרדיטו חברת של הבעלים הינה מ"בע קרדיטו כי מובהר 1
 שירותים על הפיקוח חוק לפי אשראי למתן מורחב רישיון בעלת  הינה מ"בע קרדיטו. האשראי עסקת תחתם ןמשע (החברות

 ותפעול החיתום את עורכת, ההלוואה  של הפיננסי כמנהל ומשמשת -2016ו"התשע, )מוסדרים יםיפיננס  שירותים( פיננסיים
 ות לחבר האשראי נתוני את תעביר ולא ותהחבר  עבור ההלוואה
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 זיהוי פנים אל פנים אישור 

 

  ____ ______ ___  מס' דרכון/____ ת.ז.______ בפני ה"ה ___   ה/אני מאשר/ת כי ביום _______ הופיע

נושא/ת תמונה    ]יש למחוק את המיותר[  / רישיון נהיגה  באמצעות תעודת זהות/ דרכון  ה/עצמו  תה/אשר זיהה

 . בואת משמעות האמור  ה/שהסברתי לו לאחר  י זה בפניהסכמה   כתבעל  מה/מצ"ב ושחתם ה/ שהעתקו

 

 שם מבצע הזיהוי_________ מספר ת.ז. _________ תאריך ________ חתימה _________ 

 


