Bdi
כ"אJ5-

תקין
לא תקין

שם הסוכן
סוכנות

תאריך

בעל רכב  +לווה 1

פרטים

23-05-21

בעל רכב  +לווה 2

שם מלא
תעודת זהות  /ח.פ
מין

זכר/נקבה

זכר/נקבה

תאריך לידה
כתובת מגורים מלאה
מצב משפחתי

נשוי/רווק/גרוש/אלמן/ידוע בציבור

נשוי/רווק/גרוש/אלמן/ידוע בציבור

טלפון נייד/בית
דוא"ל
מדינת אזרחות
תושב חוץ

כן/לא

כן/לא

איש ציבור זר )אישור ציבור זה הוא בעל
)תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ

כן/לא

כן/לא

משמש כמיופה כוח עבור לקוח

כן/לא

כן/לא

כן/לא

כן/לא

כן/לא

כן/לא

בעלות על דירה

כן/לא

כן/לא

מעמד בעבודה

עצמאי/שכיר/מובטל/פנסיונר

עצמאי/שכיר/מובטל/פנסיונר

האם קיים נהנה? )נהנה הוא אדם שעבורו או
לטובתו נלקח האשראי ואינו הלווה(
האם תאגיד בנקאי סירב לתת לך שירות
מסיבות הקשורות להלבנת הון או מימון טרור

מקום עבודה
תפקיד
ותק בעבודה

0-3/3-6/6-9/9+שנים

0-3/3-6/6-9/9+שנים

הכנסה חודשית נטו של משק הבית
בנק  /סניף  /חשבון
אימות חשבון

כן/לא

כן/לא

ותק בחשבון

0-3/3-6/6-9/9+שנים

0-3/3-6/6-9/9+שנים

שים לב ,אם חל שינוי בפרט מהפרטים שנכללו בהצהרה זו ,עליך למסור הצהרה מעודכנת
סוג רכב

מחירון

מחיר רכישה

סכום הלוואה

תקופה

תאריך לתשלום

03 / 12 / 22

זיהוי הפרטים על ידי נציג החברה:
אני הח"מ ,מאשר כי ביום _______________ הופיע לפני ___________________________ אשר זיהה עצמו באמצעות

________________________ שהעתקם מצ"ב ,וזיהיתי אותו פנים מול פנים.
שם המזהה _________________:תפקיד_________________ מס' זהות.__________________ :
ק.ל.ס מימון רכב בע"מ מכבדת את פרטיותך .במסגרת התקשרותך איתנו ,אנחנו אוספים ומעבדים מידע במערכות ממוחשבות ,לרבות פרטי כרטיסי אשראי
וחשבונות בנק ,כיוון שהוא דרוש לנו על מנת לספק לך את שירותינו – מתן מימון/הלוואה לרכישת הרכב ,וכן למטרות ניהול וייעול השירות ,לצרכים תפעוליים
וסטטיסטיקה ,וכדי להגן על אינטרסים לגיטימיים שלנו.
כמו כן ,אנו עשויים להשתמש במידע שנאסף אודותיך בכדי לשלוח לך תכנים פרסומיים והודעות דיוור ישיר ,שלנו או מטעמנו על מוצרים ושירותים שלנו או של
צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף עמנו .פעולות אלה נעשות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א – ) 1981להלן "החוק"( ,ולשאר ההוראות החוקיות
והרגולטוריות אשר חלות עלינו.
לשם מימוש המטרות המפורטות לעיל ובכפוף להוראת הדין ,ייתכן שנעביר מידע אישי אודותיך לצדדים שלישים .בעת העברת מידע לצד שלישי ,אנו ננקוט את
כל האמצעים הדרושים על מנת שאותו צד שלישי המקבל את המידע ,ישמור על המידע כנדרש בהתאם לסוג המידע המועבר.
דע כי אין עליך חובה חוקית למסור לנו מידע אישי ,אך ייתכן כי אם לא תמסור לנו מידע אישי  ,לא נוכל לספק לך שירות.
תאריך___________________________ :

חתימת הלקוח___________________________ :

