
 Несие тарихы субъектісінің өзі туралы ақпаратты несие бюроларына беруге келісімі / 

Согласие субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в кредитные бюро 

 

 _____________ж./г.   жергілікті уақыт бойынша/ местное время ____ сағат/часов _____ минута 
 

Жеке тұлға үшін / Для физического лица  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
(тегі, аты, әкесінің аты (болса), туған күні мен жері, тұратын жері, тұлғасын куәландыратын құжатының 
нөмірі мен берілген күні / фамилия, имя, отчество (если имеется), дата и место рождения, место 
жительства, номер и дата документа, удостоверяющего личность) 
Заңды тұлға үшін / Для юридического лица  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (толық атауы, орналасқан жері, мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлікке сәйкес тіркеу 
 
 

Товариществе с ограниченной ответственностью «Региональный инвестиционный центр «ОҢТҮСТІК», 
________________________________________________________________________________________  
(ақпарат көздерін көрсетіңіз. Егер барлық ақпарат көздерінен ақпарат беруге келісетін болсаңыз, онда 
бұл туралы белгі қойыңыз / указать наименование источника(ов) информации. В случае если согласие 
дается на предоставление информации из всех возможных источников, необходимо сделать об этом 

отметку), 
тапсырылған және жоғарыдағы мәлімет қорына 
(көздеріне) болашақта түсетін ақпаратты  

 и которая поступит в указанный(ые) источник(и) в 
будущем 
 

_____________________________________________________________________________             М.П. 

(подпись) 
(болашақта түсетін ақпаратты жариялауға келісетін болсаңыз, қол қойыңыз; болашақта түсетін 

ақпаратты жариялауға келіспейтін болсаңыз, жәй сызық қойыңыз / в случае согласия на раскрытие 
информации, которая поступит в будущем, необходимо поставить подпись; в случае несогласия с 
раскрытием информации, которая поступит в будущем, необходимо поставить прочерк), 
барлық несие бюроларына (егер осы келісімді 
ресімдеуші ақпарат жеткізуші Қазақстан 
Республикасының «Қазақстан 
Республикасындағы несие бюролары мен несие 

тарихын қалыптастыру туралы» заңының 23-
бабының 1 және 2-тармақтарына сәйкес барлық 
несие бюроларына ақпарат беретін болса) 
немесе төмендегі несие бюросына беруге 
келісім береді:    

 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 Республики Казахстан «О кредитных 
бюро и формировании кредитных историй в 
Республике Казахстан») или в кредитные бюро 

_____________________________________________________________________________ (осы келісімді 
ресімдеуші ақпарат жеткізуші Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы несие 
бюролары мен несие тарихын қалыптастыру туралы» заңының 23-бабына сәйкес Қазақстан 

Республикасы аймағындағы барлық несие бюроларына ақпарат беруге міндетті болмаса, несие 
бюросының атауын көрсету қажет / указать наименование кредитных бюро, если поставщик 
информации, оформляющий настоящее согласие, не обязан предоставлять информацию во все 
кредитные бюро на территории Республики Казахстан в соответствии со статьей 23 Закона Республики 
Казахстан «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан»). 
Товарищество с ограниченной ответственностью «Региональный инвестиционный центр 

«ОҢТҮСТІК», Туркестанская область, г. Туркестан, пр. Тауке хана, 321. БИН 071040012503 

Начальник СЭ и ВБ _______________________________________________________     М.П. (подпись) 
 (осы келісімді алған ұйымның атауы; осы келісімді қабылдауға уәкілеттенген тұлғаның тегі, аты-жөні, 
қолы / наименование организации, принявшей настоящее согласие; фамилия, инициалы и подпись лица, 
уполномоченного принимать настоящее согласие). 
 



Несие тарихы субъектісінің несиелік есепті алатын тұлғаға несиелік есепті беруге келісімі / 
Согласие субъекта кредитной истории на выдачу кредитного отчета получателю кредитного 

отчета 

_____________ ж./г.   жергілікті уақыт бойынша/ местное время _____ сағат/часов _____ минут 

Жеке тұлға үшін / Для физического лица  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 (тегі, аты, әкесінің аты (болса), туған күні мен жері, тұратын жері, тұлғасын куәландыратын құжатының 

нөмірі мен берілген күні / фамилия, имя, отчество (если имеется), дата и место рождения, место 

жительства, номер и дата документа, удостоверяющего личность) 

Заңды тұлға үшін / Для юридического лица  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (толық атауы, орналасқан жері, мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлікке сәйкес тіркеу 

нөмірі немесе заңды тұлға мемлекеттік тіркеуге алынған елдің заңнамасы бойынша заңды тұлғаны 

сәйкестендіру үшін ресми түрде қолданылатын басқа сәйкестендіру нөмірі / полное наименование, 

место нахождения, регистрационный номер в соответствии со свидетельством о государственной 

регистрации (перерегистрации) или иной идентификационный номер, официально используемый для 

идентификации юридического лица по законодательству его государственной регистрации) 

несие бюроларына тапсырылған және несие 

бюроларына болашақта тапсырылатын  өзі 

туралы, өзінің  қаржылық және мүліктік 

сипаттағы басқа да міндеттемелері туралы 

ақпаратты осы келісімді қабылдаған несие 

бюросынан(-ларынан) ақпарат алушыға 

беруге өзінің осы келісімін береді. 

 дает настоящее согласие в том, что информация о 

нем, касающаяся его (ее) финансовых и других 

обязательств имущественного характера, 

находящаяся в кредитных бюро, и которая поступит 

в кредитные бюро в будущем, будет раскрыта 

получателю информации из кредитного(ых) бюро, 

принявшему(их) настоящее согласие 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

________________ М.П.(подпись)  
 (жеке тұлға: өз қолымен тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) жазып, қол қояды; заңды тұлға үшін: 
заңды тұлғаның атауы көрсетіледі, заңды тұлға осы келісімге қол қоюға уәкілеттеген тұлға қол қояды, 
егер ондай тұлға заңды тұлғаның атынан сенімхаттың негізінде іс-әрекет ететін болса, сенімхаттың 

деректері көрсетіліп, сенімхаттың түпнұсқасы қоса беріледі / для физического лица: собственноручно 
указывается фамилия, имя и отчество (если имеется), проставляется личная подпись; для юридического 
лица: указывается наименование юридического лица, проставляется подпись лица, уполномоченного 
юридическим лицом на подписание настоящего согласия, с указанием реквизитов доверенности, если 
лицо действует от имени юридического лица на основании доверенности, с приложением подлинника 
доверенности) 
Товарищество с ограниченной ответственностью «Региональный инвестиционный центр 

«ОҢТҮСТІК», Туркестанская область, г. Туркестан, пр. Тауке хана, 321. БИН 071040012503 

Начальник СЭ и ВБ _______________________________________________________     М.П. (подпись) 
 (осы келісімді алған ұйымның атауы; осы келісімді қабылдауға уәкілеттенген тұлғаның тегі, аты-жөні, 
қолы) 
наименование организации, принявшей настоящее согласие; фамилия, инициалы и подпись лица, 

уполномоченного принимать настоящее согласие). 

 

 



Несие алушының оған берілген несие туралы мәліметтерді және оның орындалуы туралы 

мәліметтерді ашуға берілген келісімі / 
Согласие заемщика на раскрытие сведений о выданных кредитах и всех сведений об исполнении 

обязательств по ним 

 

_____________ ж./г. жергілікті уақыт бойынша/ местное время ______ сағат/часов _____ минут 
 
Жеке тұлға үшін / Для физического лица  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 (тегі, аты, әкесінің аты (болса), туған күні мен жері, тұратын жері, тұлғасын куәландыратын құжатының 
нөмірі мен берілген күні / фамилия, имя, отчество (если имеется), дата и место рождения, место 
жительства, номер и дата документа, удостоверяющего личность) 
Заңды тұлға үшін / Для юридического лица  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
өзі туралы, оған берілген несиелер туралы 
мәліметтер және оның орындалуы туралы 
барлық мәліметтер мемлекеттік (оның ішінде 
құқық қорғау) органдарына, сонымен өзінің 

осы келісімін береді және өзі Несие 
берушімен және қызмет көрсететін екінші 
деңгейдегі банкпен қажетті келісімге қол қою 
міндеттемесін алады. 

 дает настоящее согласие в том, что информация о 
нем, касающаяся сведений о выданных ему 
кредитах и всех сведений об исполнении 
обязательств по ним, будет направлена 

государственным (в том числе 
правоохранительным) органам, и берет на себя 
обязательства о подписании соответствующего 
соглашения между ним, Займодателем и 
обслуживающим банком второго уровня. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

_________________________ М.П.(подпись) 

 (жеке тұлға: өз қолымен тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) жазып, қол қояды; заңды тұлға үшін: 
заңды тұлғаның атауы көрсетіледі, заңды тұлға осы келісімге қол қоюға уәкілеттеген тұлға қол қояды, 
егер ондай тұлға заңды тұлғаның атынан сенімхаттың негізінде іс-әрекет ететін болса, сенімхаттың 

деректері көрсетіліп, сенімхаттың түпнұсқасы қоса беріледі / для физического лица: собственноручно 
указывается фамилия, имя и отчество (если имеется), проставляется личная подпись; для юридического 
лица: указывается наименование юридического лица, проставляется подпись лица, уполномоченного 
юридическим лицом на подписание настоящего согласия, с указанием реквизитов доверенности, если 
лицо действует от имени юридического лица на основании доверенности, с приложением подлинника 
доверенности) 
Товарищество с ограниченной ответственностью «Региональный инвестиционный центр 

«ОҢТҮСТІК», Туркестанская область, г. Туркестан, пр. Тауке хана, 321. БИН 071040012503 

Начальник СЭ и ВБ ______________________________________________________     М.П. (подпись) 
(осы келісімді алған ұйымның атауы; осы келісімді қабылдауға уәкілеттенген тұлғаның тегі, аты-жөні, 
қолы / наименование организации, принявшей настоящее согласие; фамилия, инициалы и подпись лица, 
уполномоченного принимать настоящее согласие). 

 

 

 

 

 

 


	Несие алушының оған берілген несие туралы мәліметтерді және оның орындалуы туралы мәліметтерді ашуға берілген келісімі /

