Заява - анкета на отримання кредиту ТОВ "Агема - Фінанс"
Прізвище,ім'я,по-батькові
Дата народження
Місце народження
Ідентифікаційний номер
Паспорт серія

номер

ким виданий
дата видачі
Запрошена сума Затверджена сума
Сума позики
Мета кредиту
Срок позики

30

Вкажіть назву та реквізити додаткового документа
ОСВІТА

СІМЕЙНИЙ СТАН
вища
середньспеціальна
середня

Женат(Замужем)

Супруг(а)
Місце роботи супруга(и)
ІНН супруга(и)
телефон
Діти
Особи на утриманні
МІСТО ПОСТІЙНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
Область
район
місто
вулиця
дім

квартира

телефон
мобільний телефон
електронна пошта

квартира

телефон

При збігу адреси відзначити
місце фактичного проживання
Область
район
місто
вулиця
дім
Кто ответил
Дата початку проживання
Тип володіння житлом
Загальна площа
Місце роботи (назва)
Посада
Реєстраційний номер
адреса
телефон
стаж роботи
кількість співробітників
кількість підлеглих
Доходи за основним місцем роботи
Додаткові доходи
(джерело додаткових доходів)
Підсобне господарство
Всього доходів (щомісячні)
Витрати (щомісячні)
Наявність власного майна
Автотранспорт марка
Наявність діючих кредитів

держномер
так

Заборгованість за кредитами
1

Контактна особа (ПІБ)
(батьки,сестри,брати)

2

Контактна особа (ПІБ)

ні
грн

телефон
телефон
№ пластиковой картки
Можливо перераховувати кредитні
кошти на картку?
так

ні

Х

Я проінформований(на) та згоден(на) з тим,що даний документ буде використаний ТОВ "Агема Фінанс" з метою визначення моїх
реальних доходів та обробку моїх персональних даних при прийнятті рішення відносно надання кредиту.
Стаття 190.Шахрайство
1. Заволодіння чужим майном або придбання прав на майно шляхом обману чи зловживанням довірою (шахрайство) - карається
штрафом до п'ятидесяти неоподаткованих мінімумов доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин,
або виправними роботами на строк до двух років,або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Шахрайство,вчинене повторно,або за попередньою змовою групою осіб,або таке,що завдало значної шкоди потерпілому
карається штрафом від п'яти десяти до ста неоподаткованих мінімумов дохлдів громадян або виправними роботами на строк від одного
до двох років,або обмеженням волі на строк до п'яти років,або позбавленням волі на строк до трьох років.
3.Шахрайство,вчинене у великих розмірах,або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
4. Шахрайство,вчинене в особливо великих розмірах або організоаною групою -карається позьавленням волі на строк від п'яти до
дванадцяти років з конфісквцією майна
Підпис
ПІБ та телефон Ваших родичів або знайомих,які хотіли б скористуватися кредитом.

З якого джерела Ві одержали інформацію про кредит?
Додаткова інформація
Заява прийняв фахівець (ПІБ) Підпис

