מידע לצורך בחינת בקשת העמדת הלוואה
פרטי המגרש\סוכנות:
שם המגרש\סוכנות:

סניף המגרש /סוכנות:

פרטי ההלוואה המבוקשת:
סכום הלוואה מבוקשת:

שם איש קשר במגרש/בסוכנות:

מספר תשלומים24 / 36 / 48/ 60 :

פרטים אישיים של מבקש ההלוואה :
שם משפחה:
שם פרטי:
מגדר( :זכר/נקבה)

תאריך הנפקת ת.ז:

סכום בלון מבוקש:

ת.ז:

תאריך לידה:

ת"ז בן זוג (ללקוח נשוי):

שם פרטי (בן זוג):

מצב משפחתי:
אלמן /גרוש /נשוי /רווק

מספר ילדים עד גיל :18

כתובת מגורים

ישוב:

רחוב:
ת.ד:

פרטי התקשרות

טלפון בית:

נייד:

בית:

דירה:

שם משפחה (בן זוג):

מיקוד:

מייל:

כתובת למשלוח דואר (במידה ולא זהה לכתובת המגורים):
רחוב:

ישוב:
נתוני עבודה\ צריכה של מבקש ההלוואה:

דירה:

בית:

מיקוד:

הכנסה חודשית נטו:

הכנסה חודשית נטו נוספת:

הכנסה חודשית נטו בן\בת זוג

מעמד בעבודה:
שכיר \ עצמאי \משרה חלקית\ אחר_____

ותק במקום העבודה:

האם קיימת דירה בבעלות :כן/לא

מקצוע:

תשלום חודשי שכר דירה:

תשלום חודשי משכנתא:

תשלום חודשי הלוואות אחרות

עבור מי ההלוואה :מגיש הבקשה\צד ג\ אחר________

פרטי כרטיס אשראי
סוג כרטיס אשראי:

 3ספרות אחרונות בגב הכרטיס

מספר כרטיס אשראי:

תוקף הכרטיס

פרטי חשבון הבנק על שם הלווה בלבד ,ממנו תיגבה ההלוואה ,ככל שתאושר:
בנק:

חשבון:

סניף:

שם החשבון:

תאריך לפירעון2/5/10 :

אני מצהיר כי הנתונים שנמסרו על ידי לעיל הינם נתונים נכונים .הובהר לי כי טופס זה הינו טופס מידע לצורך בחינת בקשת העמדת הלוואה ,כשהמסמכים
המחייבים הם אלו שיחתמו על ידי לצורך קבלת ההלוואה ,ככל שתאושר העמדתה .ידוע לי כי אישור הבקשה להלוואה או דחיית הבקשה נתונים לשיקול
דעתה הבלעדי של חברת אגוד ליסינג בע"מ (להלן" :החברה") ,ובין היתר ,בשים לב לטיב הביטחונות שינתנו לחברה על-ידי ,בתנאי שלא יתבררו לחברה
נתונים נוספים המטילים ספק ביכולתי לעמוד בהחזרי ההלוואה ובכפוף לחתימתי על כל מסמכי ההלוואה והבטחונות .אני מאשר את מסירת המידע
והמסמכים אודותיי לחברה ולבנק אגוד לישראל בע"מ לצורך בחינת הבקשה וכן מאשר לחברה ולבנק אגוד לישראל בע"מ להעביר מידע אודותיי
למגרש/לסוכנות ובכלל זה ,בין השאר ,את כל פרטי ההלוואה שתועמד לי ,ככל שתועמד (לרבות אך לא רק ,סכום ,תאריך העמדת ההלוואה ,ריבית
ההלוואה ,התקופה וכו') ,נתונים בעניין עמידתי או אי עמידתי בתשלומי ההלוואה וכן את פרטי הזיהוי שלי (שם מלא ,מספר ת.ז .וכדומה) .המידע שנמסר
ו/או שיימסר על ידי יימסר מרצוני ולא מכוח חובה חוקית .אני מסכים כי כל המידע שיימסר לחברה יוחזק במאגרי מידע אצל החברה או אצל בנק אגוד
לישראל בע"מ או אצל גופים העוסקים בעניינים הטכניים בלבד בקשר עם אותם נתונים עבור החברה .אני מאשר ומסמיך בזה את החברה לפנות לכל גוף
המחזיק אודותיי במידע כלשהו ,לשם קבלת מידע אודותיי אשר לדעת החברה רלוונטי לקבלת החלטה לגבי העמדת ההלוואה והתנאים בה תועמד ,ואני
מאשר לכל גוף כזה למסור את המידע לחברה .כמו כן ,אני נותן בזה את הסכמתי הבלתי חוזרת מראש לחברה לעיין ולדרוש כל מידע מכל אדם או מאגר
מידע לגבי הרכב הנרכש שפרטיו להלן לצורך קבלת החלטה לגבי העמדת הבטחונות כבטוחה להלוואה והתנאים בה תועמד ,אם בכלל.

X

______________________
__________________
_____________
חתימת מבקש האשראי
חתימת מבקש האשראי
תאריך
__________________________________________________________________________
לשימוש המגרש/הסוכנות _________________________ (יש להכניס את שם המגרש/הסוכנות)
פרטי הרכב הנרכש:
מספר רישוי:

קוד יצחק לוי:

יצרן :

דגם:

דגם משנה:

שנת יצור:

שנת עליה לכביש:

חודש עליה לכביש:

בעלות :פרטי/ליסינג/
השכרה/חברה

קילומטרז'

מס' בעלים קודמים

מחיר עסקה:

אנו מאשרים את פרטי הרכב הנרכש ומחיר העסקה .אנו מצהירים כי הרכב הינו במצב תקין במועד המכירה וללא פגיעת שלדה והוא רשאי לנוע בכבישי
ישראל עם רישיון רכב וטסט בתוקף .כמו כן אנו מאשרים כי עסקת רכישת הרכב הינה עסקת רכישה אמיתית של רכב ממאגר הרכבים שלנו ובמהלך
העסקים הרגיל .ידוע לנו וכך גם הבהרנו לרוכש הרכב כי טופס זה הינו טופס מידע לצורך בחינת בקשת העמדת הלוואה בלבד והעמדת ההלוואה הינה
בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה .לא תהיה לנו כל טענה או תביעה כלפי החברה בקשר עם אי אישור הבקשה מכל סיבה שהיא .אנו מאשרים כי לא
קיבלנו ולא נקבל מכם עמלה כלשהי בגין הפניית הלקוח לקבלת הלוואה .אנו לא נציג כל מצג ולא ניתן כל התחייבות מטעם החברה מבלי שנוסמך לכך
מראש על ידי החברה .הודענו ללקוח כי איננו פועלים בשם החברה או כשלוחה של החברה (למעט ,אם תאושר ההלוואה ,לענין החתמת מסמכי ההלוואה,
זיהוי ,מילוי המסמכים ואימות פרטי הלקוח) .כמו כן הודענו ללקוח כי החברה אינה אחראית לפעולותינו בשום צורה ואופן שהם וכי את כל הנתונים
והפרטים המחייבים בקשר להלוואה ,ככל שתאושר (לרבות תוכנם של מסמכי ההלוואה ,תנאי ההלוואה וכו') ,יקבל הלקוח ישירות מהחברה והם יהיו
כמפורט במסמכי ההלוואה של החברה .ידוע לנו שהמידע אודות הלקוח הינו מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א( 1981-להלן" :חוק הגנת
הפרטיות") ואנו מודעים לחובות החלות עלינו מכוח חוק הגנת הפרטיות ומתחייבים לפעול על פיהן .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,אנו מתחייבים כי לא נעשה
כל שימוש במידע שנמסר על ידי הלקוח לחברה ,בכל מקרה שבו יגיע לידיעתנו מידע כאמור מכל סיבה שהיא .התחייבויותינו על פי מסמך זה יחולו גם על כל
עובדינו ו/או מי מטעמנו ואנו מתחייבים להביא לידיעתם את תנאי מסמך זה.
תאריך _________ חתימת המגרש/הסוכנות ____________

יש לצרף לטופס זה את הצילומים הבאים :ת.ז  +ספח ,רישיון נהיגה ורישיון רכב .פקס 03-6798456 -טלפון 03-6798431

