(Ресімдеу күні/дата оформления) «___»________________20__ж./г.
Клиент (кредиттік тарих субъектісі) туралы мәліметтер/ Сведения о Клиенте (субъекте кредитной истории):
(Толық аты-жөні/полное Ф.И.О)___________________________________________________________________________________
ЖСН/ИИН:
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік қоғамы еншілес банкінің басқарма төрағасына/
Председателю Правления Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Клиенттің (кредиттік тарих субъектісінің) өзі туралы ақпаратты
кредиттік бюроларға ұсынуға, кредиттік бюродан кредиттік
есепті беруге, Клиенттің табысы туралы ақпаратты алуға,
сонымен бірге дербес және өзге деректерді жинауға, өңдеуге және
беруге келісім

Согласие Клиента (субъекта кредитной истории) на
предоставление информации о нем в кредитные бюро, на выдачу
кредитного отчета из кредитного бюро, на получение
информации о доходах Клиента, а также на сбор, обработку и
передачу персональных и иных данных

Осы арқылы төменде көрсетілген барлық әрекеттерді жасауға өз
келісімімді беремін
«Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ-ге (бұдан әрі – Банк) және онымен
жасалынған шарттың/келісімнің негізінде Банкке қызмет көрсетуге
уәкілетті оның серіктестеріне (бұдан әрі – серіктес), сондай-ақ
байланыс операторларына менің дербес және/немесе биометрикалық
деректерімді (бұдан әрі – деректер) жинауға, өңдеуге;
кредиттік бюроларға кредиттік есепті және/немесе деректердің
бірегей сақтандыру базасының субъектісі ретінде деректердің бірегей
сақтандыру базасынан мен туралы ақпаратты, оның ішінде болашақта
түсетін деректерді беруге;
«Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» АҚ-ға менің кредиттік
қабілеттілігімді бағалау мақсатында менің дербес деректерімді және
табысымды айқындайтын мәлеметтерді ашуға және осы ақпаратты
кредиттік бюролар мен Банктердің алуына;
мемлекеттік және мемлекеттік емес деректер базаларының Банкке
немесе кредиттік бюроларға мен туралы ақпаратты барлық
мемлекеттік және мемлекеттік емес деректер базаларынан тікелей
немесе үшінші тұлғалар арқылы ұсынуына;
Банк ақпарат беру туралы шарттарды жасасқан барлық кредиттік
бюроларға мен туралы деректерді және басқа да ақпаратты беруге;

Настоящим даю свое согласие на совершение всех
нижеперечисленных действий:
на сбор, обработку ДБ АО «Банк Хоум Кредит» (далее – Банком) и
его партнером, уполномоченным оказывать Банку услуги на
основании заключенного с ним договора/соглашения (далее партнер), а также операторам связи моих персональных и/или
биометрических данных (далее – данные);
на выдачу кредитными бюро кредитного отчета и/или информации
обо мне из единой страховой базы данных как о субъекте единой
страховой базы данных, включая данные, которые поступят в
будущем;
на раскрытие АО «Центр развития трудовых ресурсов» и получение
кредитными бюро и Банком моих персональных данных и сведений,
определяющих
мои
доходы,
в
целях
оценки
моей
кредитоспособности;
на предоставление государственными и не государственными базами
данных информации обо мне Банку или кредитным бюро из всех
государственных и не государственных баз данных напрямую или
через третьих лиц;
на предоставление данных и иной информации обо мне во все
кредитные бюро, с которыми Банком заключены договоры о
предоставлении информации;
на предоставление юридическим лицом, осуществляющим по
решению
Правительства
РК
деятельность
по
оказанию
государственных услуг в соответствии с законодательством РК,
имеющейся и поступающей в будущем информации обо мне
кредитным бюро и Банку посредством кредитных бюро;
на получение Банком информации, предоставляемой кредитными
бюро о количестве и средней сумме пенсионных выплат;
на передачу кредитными бюро моих данных без ограничения
юридическому
лицу,
осуществляющему
деятельность
по
привлечению пенсионных взносов и пенсионным выплатам (далее –
пенсионный фонд);
на предоставление пенсионным фондом, имеющейся и поступающей
в будущем обо мне информации кредитным бюро, а также на
предоставление
кредитными
бюро
вышеуказанной
информации Банку;
на получение банковских услуг, в т.ч. заключение кредитного
договора, посредством партнера, а также подтверждаю полномочия
партнера на получение и передачу мне и/или Банку кредитного
договора и моих документов.
Сбор, обработка персональных данных осуществляется в целях
консультирования, предложения мне услуг Банка, услуг операторов
связи и их партнеров, принятия Банком решения о заключении
договоров с Клиентом, оценки моей кредитоспособности,
заключения и исполнения договоров, выполнения Банком своих
обязательств в соответствии с законодательством РК и (или)
законодательством иностранных государств, распространяющим
свое действие на отношения между мной и Банком с правом Банка и
операторов связи в указанных выше целях передавать мои
персональные данные третьим лицам, в том числе осуществлять
трансграничную передачу данных. Указанное согласие действует
бессрочно с момента его предоставления.

ҚР заңнамасына сәйкес ҚР Үкіметінің шешімі бойынша мемлекеттік
қызметтерді көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды
тұлғаның мен туралы бар және болашақта түсетін ақпаратты
кредиттік бюроларға және Банкке кредиттік бюролар арқылы
ұсынуына;
Банктің зейнетақы төлемдерінің саны және орташа сомасы туралы
кредиттік бюролар ұсынатын ақпаратты алуына;
кредиттік бюролардың зейнетақы жарналарын және зейнетақы
төлемдерін тарту бойынша қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғаға
(бұдан әрі – зейнетақы қоры) менің деректерімді шектеусіз ұсынуына;
зейнетақы қорының мен туралы бар және болашақта түсетін
ақпаратты ұсынуына, сонымен бірге кредиттік бюролардың жоғарыда
көрсетілген ақпаратты Банкке ұсынуына;
банктік қызметтерді алуға, оның ішінде кредит шартын серіктес
арқылы жасасуына, сонымен бірге серіктестің маған және/немесе
Банкке кредит шартын және менің құжаттарымды беруге және алуға
уәкілеттілігін растаймын.
Дербес деректерді жинау, өңдеу келесі мақсаттарда жүзеге
асырылады: кеңес беру, маған Банктің, байланыс операторлары мен
оның серіктестерінің қызметтерін ұсыну, Банктің Клиентпен шарттар
жасасу туралы шешім қабылдауы, менің кредиттік қабілеттілігімді
бағалау, шарттарды жасасу және орындау, менің Банкпен қарымқатынасыма өз әрекетін тарататын Қазақстан Республикасының
заңнамасына және (немесе) шетел мемлекеттерінің заңнамасына
сәйкес Банктің өз міндеттемелерін орындауы. Сонымен қатар
Банк жоғарыда аталған мақсаттарда менің дербес деректерімді
үшінші тұлғаларға беруге, оның ішінде деректерді трансшекаралық
беруді жүзеге асыруға құқылы. Көрсетілген келісім оны ұсынған
сәттен бастап мерзімсіз әрекет етеді.

Осы келісім электрондық нысанда ресімделген және біржолғы кодты қолдана отырып, екі факторлық бірдейлендіру арқылы
расталған./Настоящее согласие оформлено в электронной форме и подтверждено двухфакторной аутентификацией с применением
одноразового кода.

