
Для юридического лица/ Заңды тұлға үшін 

 

Согласие субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в кредитные 

бюро и выдачу кредитного отчета получателю кредитного отчета/ Кредиттік тарих 

субъектісінің ол туралы ақпаратты кредиттік бюроға беруге және кредиттік есепті алушыға 

кредиттік есепті беруге келісімі 1 

 

г./ қ.__________________                                                                «____» ________________20__ г./ж. 

 

____________________________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица, в соответствии с уставом субъекта кредитной истории)/ 

(заңды тұлғаның кредиттік тарих субъектісінің жарғысына сәйкес толық атауы) 

 

____________________________________________________________________________________, 
адрес (место нахождения)/ мекенжайы (орналасқан орны) 

 

____________________________________________________________________________________, 
регистрационный номер в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица/ тіркеу нөмірі заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) 

анықтамасына немесе куәлігіне сәйкес 

бизнес идентификационный номер/ бизнес сәйкестендіру нөмірі ______________________(далее – 

Субъект кредитной истории)/ бұдан әрі  – Кредиттік тарих субъектісі), _________________________ 

в лице _______________________________________________________________________ арқылы,                           
(должность руководителя, фамилия, имя, отчество (если имеется) полностью)/ (басшының лауазымы, 

тегі, аты, әкесінің аты (егер болса ) толық) 

действующего на основании _________________________________________негізінде әрекет етуші, 
(документ, подтверждающий полномочия лица: устав, доверенность2 и др.)/ (тұлғаның өкілеттігін 

растаушы құжат: жарғы, сенімхат2 және т.б.) 
 

в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 июля 2004 года № 573-II 

«О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан», настоящим даю 

(дает) АО «Евразийский банк» свое безусловное и добровольное согласие на получение из любого 

бюро кредитных историй информации/кредитного отчета (- ов) о Субъекте кредитной истории, в 

том числе даю (дает) согласие АО «Евразийский банк» на предоставление информации, касающейся 

финансовых и других обязательств имущественного характера Субъекта кредитной истории в 

любые кредитные бюро в том числе, информации, которая поступит в будущем, а также на запросы 

о представлении кредитного отчета, направленные АО «Евразийский банк» в кредитные бюро с 

целью оценки моей кредитоспособности в будущем, как субъекта кредитной истории, в 

соответствии с положениями пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О кредитных бюро 

и формировании кредитных историй в Республике Казахстан»./ «Қазақстан Республикасындағы 

кредиттік бюролар мен кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» Қазақстан Республикасының 2004 

жылғы 6 шілдедегі № 573-ІІ Заңына сәйкес, осы арқылы  «Еуразиялық банк» АҚ-ға кез келген 

кредиттік бюродан Кредиттік тарих субъектісі туралы ақпаратты/ кредиттік есепті (-терді) алуға 

сөзсіз және өз еркіммен келісім беремін (береді), оның ішінде «Еуразиялық банк» АҚ-ға Кредиттік 

тарих субъектісінің қаржылық және мүліктік сипаттағы басқа міндеттемелеріне қатысты   ақпаратты 

кез келген кредиттік бюроға, оның ішінде болашақта түсетін ақпаратты, сондай-ақ «Еуразиялық 

банк» АҚ-ның Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар мен кредиттік тарихты 

қалыптастыру туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 6 шілдедегі № 573-ІІ Заңының 26-

бабының 2-тармағына сәйкес кредиттік тарих субъектісі ретінде менің кредит қабілеттілігімді  

бағалау  мақсатында  кредиттік есеп беру туралы кредиттік бюроға жіберген сұратуларына ақпарат 

беруіне келісімімді беремін (береді). 

                                                 
1 Форма согласия на предоставление информации может оформляться на бумажном носителе либо в 

электронной форме/ Ақпаратты беруге келісімнің нысаны қағаз тасымалдауышта немесе электронды нысанда 

ресімделуі мүмкін  
2 Если лицо действует на основании доверенности, ее копия прилагается/ Егер тұлға сенімхат негізінде әрекет 

етсе, оның көшірмесі қоса тіркеледі 



Данное мною настоящее согласие не ограничивается сроками действия какого-либо договора 

банковского займа и иного документа, заключенного между мною и АО «Евразийский банк», и 

может быть использовано АО «Евразийский банк» в любое время, а также и после закрытия, 

прекращения, расторжения договора банковского займа и иного документа, в том числе, и с целью 

предложения мне иных, новых банковских продуктов./ Мен берген осы келісім,  менімен және 

«Еуразиялық банк» АҚ арасында жасалған қандай да бір банктік қарыз шартының және  басқа 

құжаттың қолданылу мерзімдерімен шектелмейді, және «Еуразиялық банк» АҚ кез келген уақытта, 

сонымен қатар банктік қарыз шарты және басқа құжат жабылғаннан, тоқтатылғаннан, бұзылғаннан 

кейін де, оның ішінде маған басқа, жаңа банктік  өнімдер ұсыну мақсатында  пайдалануы мүмкін.   

Субъект кредитной истории признает юридическую силу документов (согласий, заявлений и иных 

документов) АО «Евразийский банк» в случаях их подписания с помощью факсимильного 

воспроизведения подписи, включая настоящее Согласие. / Кредиттік тарих субъектісі  «Еуразиялық 

банк» АҚ құжаттарының (келісімдерінің, өтініштері мен басқа құжаттарының) заңды күшін, осы 

Келісімді қоса, оларға  факсимильді қол қою көмегімен қол қойған жағдайларда, мойындайды.   

 

 

(Должность руководителя, фамилия, имя, отчество (если имеется) полностью, подпись Субъекта 

кредитной истории) М.П. (при наличии)/ Басшының лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (егер болса) толық, 

Кредиттік тарих субъектісінің қолы)  М.О.(болған кезде) 

 

                

Дата/ Күні: «___»_________20___г./ж.      

 

АО «Евразийский Банк», принял/  

«Еуразиялық Банк» АҚ,  қабылдады: _____________________________________________________ 
                                                  (Ф.И.О., должность, подпись лица, принявшего согласие от имени Банка)/ 

(Банктің атынан келісімді қабылдаған тұлғаның Т.А.Ә., лауазымы, қолы) 


