טופס בקשה
 : BDIתקין  /לא תקין
כ"א  :J5תקין  /לא תקין
שם הסוכן____________:
סוכנות______________ :
תאריך_______________ :

פרטים
שם מלא
תעודת זהות  /ח.פ
מין
תאריך לידה
כתובת מגורים מלאה
מצב משפחתי
טלפון נייד/בית
דוא"ל
מדינת אזרחות
תושב חוץ

בעל רכב  +לווה 1

נשוי/רווק/גרוש/אלמן/ידוע בציבור

בעל רכב  +לווה 2

נשוי/רווק/גרוש/אלמן/ידוע בציבור

כן

לא

כן

לא

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

כן

לא

כן

לא

משמש כמיופה כוח עבור לקוח
האם קיים נהנה? (נהנה הוא אדם שעבורו
נלקח האשראי ואינו הלווה או (לטובתו
האם תאגיד בנקאי סירב לתת לך שירות
להלבנת הון או מימון מסיבות הקשורות
טרור
בעלות על דירה
מעמד בעבודה
מקום עבודה
תפקיד
ותק בעבודה
הכנסה חודשית נטו של משק הבית
בנק  /סניף  /חשבון
אימות חשבון
ותק בחשבון
סוג רכב:
מחיר רכישה:
תקופה:

כן
כן

לא
לא

כן
כן

לא
לא

כן

לא

כן

לא

כן

לא

כן

לא

מחירון
סכום הלוואה
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 .____________ :חתימה
___________________
ק.ל.ס מעבירה את בקשתך לקבלת מימון עבור רכישת הרכב ואת המסמכים שהועברו במסגרתה
לבחינה של גוף מממן .אין בהעברת בקשתך או בחתימת מסמך זה כדי לחייב את הגורם המממן או
את ק.ל.ס להעמדת ההלוואה או לתנאים שבה היא תועמד .תנאי ההלוואה המחייבים יפורטו בהסכם
הלוואה שייחתם (ככל שייחתם) בינך לבין הגורם המממן.
ק.ל.ס איננה פועלת בשם גורמי המימון ו/או משמשת כשלוחה שלהם ,למעט בקשר עם החתמת
מסמכי ההלוואה ,זיהוי ,מילוי המסמכים ואימות פרטים ולא תהיה צד להסכם ההלוואה ולכן לא תישא
בכל אחריות שהיא כלפיך בקשר עם הסכם ההלוואה.
מידע שתמסור ומידע שנאסף אודותייך המצוי או שיהיה מצוי בידי ק.ל.ס מימון רכב בע"מ ("ק.ל.ס")
ו/או חברות קשורות לה ו/או חברות שבשליטתה ,נאסף ונשמר במאגרי מידע ממוחשבים של ק.ל.ס
עבור המטרות המנויות במדיניות הפרטיות המופיעה בכתובת  www.kls.co.ilוישמש את ק.ל.ס עבור
כל עניין הקשור או נלווה לרכישת מוצריה ושירותיה ,לרבות לצורך יצירת קשר עימך באמצעי הקשר
שמסרת ,ניהול וייעול השירות ,צרכים תפעוליים ,שיווקיים ,דיוור ישיר וסטטיסטיקה ,עיבוד המידע
ולצורך משלוח הודעות פרסומיות ,למוצרים ושירותים של ק.ל.ס או של צדדים שלישיים עמם ק.ל.ס
משתפת פעולה (כולל פרסום מותאם אישית) באמצעים שונים ,לרבות דוא"ל ו .SMSניתן לפנות בכל
עת לכתובת  info@kls.co.ilולבקש שלא לקבל הודעות פרסומיות כאמור .מובהר כי האמור בסעיף
זה חל על חברות קשורות ו/או חברות שבשליטת ק.ל.ס אשר להן מטרות דומות למטרות ק.ל.ס בלבד
ולשימוש במטרות המנויות לעיל .המידע עשוי להיות מועבר לכל גורם חיצוני לצורך המטרות המנויות
לעיל ובכפוף להוראות כל דין .בכלל זה ,המידע יועבר לגורמי מימון (כגון בנקים) לצורך בחינת מימון
רכישת הרכב באמצעות גורמים אלה .אין חובה חוקית למסור את המידע והוא נמסר מרצונך
ובהסכמתך המלאה.
אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה
לפועל.
תאריך__________________:

חתימת לקוח_____________________ :

