
СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА КРЕДИТНОЙ 
ИСТОРИИ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ О НЕМ В КРЕДИТНОМ 
БЮРО 
 
Я, _____________________(ФИО), ИИН: 
__________________, проживающий/ая по 
адресу: ________________, Удостоверение 
личности РК №__________ выдан: _________ 
дата выдачи: __.__.____ действителен до: 
__.__.____ 
в соответствии с Законом Республики 
Казахстан «О кредитных бюро», даю свое 
согласие на получение ТОО МФО 
«ФинТехЛаб» всей информации обо мне, 
касающейся моих финансовых и других 
обязательств имущественного характера, в 
виде кредитного отчета, из всех кредитных 
бюро находящиеся на территории 
Республики Казахстан, включая данные, 
которые поступят в эти кредитные бюро в 
будущем 
 
 
Дата: __.__.___ Время: __:__:__ 
Фамилия Имя Отчество:  
 
__________________________ 
Подпись OTP-код:     
 
Согласие принял Уполномоченный 
представитель ТОО МФО «ФинТехЛаб» 
Фамилия Имя Отчество:  
Нургужаев Азат Еркынович 
Должность: Генеральный Директор 
 
 
 
Согласие подписано Сторонами в 
электронном виде в соответствии с 
Правилами предоставления микрокредитов 
и законодательством Республики Казахстан. 

 

НЕСИЕ ТАРИХЫ СУБЪЕКТІСІНІҢ НЕСИЕ 
БЮРОСЫНАН ӨЗІ ЖАЙЛЫ АҚПАРАТ 
АЛЫНУЫНА КЕЛІСІМІ 
 
 
Мен, _____________, ЖСН: ________________, 
тұрғылықты мекенжайы: _________________, 
Жеке куәлік №_________- берілген мекеме: 
______ берілген күні: __.___.____ 
жарамдылық мерзімі: __.__.____ 

Қазақстан Республикасының «Несие 
орталықтары жайлы» заңына сәйкес МҚҰ 
«ФинТехЛаб» ЖШС-на өзім жайлы, қаржылық 
және мүліктік сипатқа ие басқа да 
жауапкершіліктерім жайлы ақпараттарды 
Қазақстан Республикасы аумағында 
орналасқан барлық несие бюроларнан және 
алдыңғы уақытта осы несие бюроларына 
түсетін мәліметтерді несие есебі түрінде алуға 
өз келісімімді беремін 

 
 
 
Күні: __.__.____ Уақыт: __:__:__ 
Тегі, аты, әкесінің aты:  
 
________________ 
Қолы OTP-код:     
 
Келісім қабылдаған Өкілетті мекеме МҚҰ 
«ФинТехЛаб» ЖШС 
Тегі, аты, әкесінің aты:  
Нургужаев Азат Еркынович 
Қызметі: Бас Директор 

 
 
Келісімшартқа шағын несие беру және 
Қазақстан Республикасы заңнамасы аясында екі 
тараптың қатысуымен электрондық қол 
қойылды. 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА КРЕДИТНОЙ 
ИСТОРИИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТОО 
МФО «ФИНТЕХЛАБ» ИНФОРМАЦИИ О 
НЕМ В КРЕДИТНОЕ БЮРО 

 
Я, _____________________(ФИО), ИИН: 
__________________, проживающий/ая по 
адресу: ________________, Удостоверение 
личности РК №__________ выдан: _________ 
дата выдачи: __.__.____ действителен до: 
__.__.____ 

 
в соответствии с Законом Республики 
Казахстан «О кредитных бюро», даю свое 
согласие в том, что вся информация обо мне, 
касающаяся моих финансовых и других 
обязательств имущественного характера, 
находящаяся и/или полученная ТОО МФО 
«ФинТехЛаб» из всех возможных источников, 
а равно информация, которая будет получена 
из этих источников в будущем, будет 
представлена в любое кредитное бюро на 
усмотрение ТОО МФО «ФинТехЛаб» или во 
все кредитные бюро находящиеся на 
территории Республики Казахстан. 

 
 
 

Дата: __.__.___ Время: __:__:__ 
Фамилия Имя Отчество:  
 
__________________________ 
Подпись OTP-код:     
 
Согласие принял Уполномоченный 
представитель ТОО МФО «ФинТехЛаб» 
Фамилия Имя Отчество:  
Нургужаев Азат Еркынович 
Должность: Генеральный Директор 
 
 
 
Согласие подписано Сторонами в электронном 
виде в соответствии с Правилами 
предоставления микрокредитов и 
законодательством Республики Казахстан. 

 

НЕСИЕ ТАРИХЫ СУБЪЕКТІСІНІҢ ЖШС 
МҚҰ «ФИНТЕХЛАБ» НЕСИЕ БЮРОСЫНА 
ӨЗІ ЖАЙЛЫ АҚПАРАТ БЕРУГЕ КЕЛІСІМІ 

 
 
Мен, _____________, ЖСН: ________________, 
тұрғылықты мекенжайы: _____________, Жеке 
куәлік №_________- берілген мекеме: ______ 
берілген күні: __.___.____ жарамдылық 
мерзімі: __.__.____ 
 
 
Қазақстан Республикасының «Несие 
бюролары жайлы» Заңына сәйкес МҚҰ 
«ФинТехЛаб» ЖШС-на өзім жайлы барлық 
ақпараттарды, менің қаржылық және мүліктік 
сипатқа ие басқа да жауапкершіліктеріме 
қатысты ақпараттарды МҚҰ «ФинТехЛаб» 
ЖШС-сында сақталған немесе барлық мүмкін 
ақпарат көздерінен алуға өз келісімімді 
беремін, олай болса бұл ақпарат көздерінен 
болашақ уақытта алынатын мәліметтер кез 
келген несиелік бюроға МҚҰ «ФинТехЛаб» 
ЖШС-ның қаралуына ұсынылады немесе 
Қазақстан Республикасы аумағында 
орналасқан барлық несие бюроларында 
қаралуында өз келісімімді беремін. 
 

Күні: __.__.____ Уақыт: __:__:__ 
Тегі, аты, әкесінің aты:  
 
________________ 
Қолы OTP-код:     
 
Келісім қабылдаған Өкілетті мекеме МҚҰ 
«ФинТехЛаб» ЖШС 
Тегі, аты, әкесінің aты:  
Нургужаев Азат Еркынович 
Қызметі: Бас Директор 

 
 
Келісімшартқа шағын несие беру және 
Қазақстан Республикасы заңнамасы аясында 
екі тараптың қатысуымен электрондық қол 
қойылды. 

 

 

 



СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ И СВЕДЕНИЙ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ 

ДОХОД 
 

Я, _____________________(ФИО), ИИН: 
__________________, проживающий/ая по 
адресу: ________________, Удостоверение 
личности РК №__________ выдан: _________ 
дата выдачи: __.__.____ действителен до: 
__.__.____ 

 
В соответствии со ст. 15 Закона Республики 
Казахстан «О персональный данных и их 
защите» настоящим даю свое согласие на 
раскрытие АО «Центр развития трудовых 
ресурсов» и получение ТОО «Первое 
Кредитное Бюро» и ТОО МФО «ФинТехЛаб» 
моих персональных данных и сведений, 
определяющих мои доходы, в целях оценки 
моей кредитоспособности. 

 
Дата: __.__.___ Время: __:__:__ 
Фамилия Имя Отчество:  
 
__________________________ 
Подпись OTP-код:     
 
Согласие принял Уполномоченный 
представитель ТОО МФО «ФинТехЛаб» 
Фамилия Имя Отчество:  
Нургужаев Азат Еркынович 
Должность: Генеральный Директор 
 
 
 
Согласие подписано Сторонами в электронном 
виде в соответствии с Правилами 
предоставления микрокредитов и 
законодательством Республики Казахстан. 

 

ЖЕКЕ ДЕРЕКТЕРДІ ЖӘНЕ КІРІСТІ АНЫҚТАУШЫ 
АҚПАРАТ АЛУҒА КЕЛІСІМ  

 
 

Мен, _____________, ЖСН: ________________, 
тұрғылықты мекенжайы: __________, Жеке 
куәлік №_________- берілген мекеме: ______ 
берілген күні: __.___.____ жарамдылық 
мерзімі: __.__.____ 

 
 

«Дербес деректер және оларды қорғау 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-
бабына сәйкес мен осымен «Еңбек 
Ресурстарын Дамыту Орталығы» АҚ-ның 
ашылуына және «Бірінші Кредиттік Бюро» 
ЖШС мен МҚҰ «ФинТехЛаб» ЖШС кірістерімді 
анықтайтын жеке мәліметтерім мен 
ақпараттарымды алуға келісімімді беремін. 
менің несиелік қабілеттілігім. 

 

Күні: __.__.____ Уақыт: __:__:__ 
Тегі, аты, әкесінің aты:  
 
________________ 
Қолы OTP-код:     
 
Келісім қабылдаған Өкілетті мекеме МҚҰ 
«ФинТехЛаб» ЖШС 
Тегі, аты, әкесінің aты:  
Нургужаев Азат Еркынович 
Қызметі: Бас Директор 

 
 
Келісімшартқа шағын несие беру және 
Қазақстан Республикасы заңнамасы аясында 
екі тараптың қатысуымен электрондық қол 
қойылды. 

 

 


