
Сімейний стан: 
ІПН: 

Адреса реєстрації:

Документи, які засвідчують особу:
Паспорт громадянина 
України:
Адреси:

e-mail:

Дата народження: "__"____ ____р.

Контактна інформація:
Мобільний телефон: 
Робочий телефон: 
Телефон: 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МІКРОФІНАНС"

ФОТО

(далі - Кредитодавець)

Анкета-заява позичальника

Я, __________________ПІП________________, прошу надати позику (кредит) в сумі ___________ гривень.

Спосіб надання кредиту: готівковий / безготівковий/змішана: готівка ________грн, безготівково __________грн. 

Мета отримання кредиту: на споживчі цілі

Особисті дані:

Строк надання кредиту:

Схема погашення 
Кредиту: класична/ануїтетна

Картковий рахунок для 
перерахування Кредиту у 

безготівковій формі



« ____ » __________ 20____ р.

Я, ____ПІП_____ , що нижче підписався, повідомляю, визнаю та підтверджую наступне:
- вся наведена вище  інформація є достовірною і відповідає дійсності  на дату подання;
- зобов’язуюсь нести відповідальність за достовірність документів, наданих за вимогою співробітника Кредитодавця,
в зв’язку з чим надаю дозвіл на повну перевірку достовірності вказаних документів та будь-яких наданих мною 
відомостей;
- надаю згоду Кредитодавцю звертатись до будь-якої особи, відомої або невідомої мені, інформація від якої,
як вважає Кредитодавець, може сприяти в ухваленні рішення щодо видачі або не видачі мені позики (кредиту);
- надаю доступ до своєї кредитної історії, збирання, зберігання, використання та поширення через
Бюро кредитних історій інформації щодо себе в порядку, передбаченому діючим законодавством України;
- надаю згоду на обробку, зберігання, використання моїх персональних даних в порядку визначеному
Законом України «Про захист персональних даних».
- Згоду контактних осіб, зазначених у цій анкеті-заяві, на обробку їхніх персональних даних кредитодавцем, 
новим кредитором, колекторською компанією отримав до передачі таких персональних даних Кредитодавцю. 
Підтверджую повідомлення мене про передбачену статтею 182 Кримінального кодексу України 
відповідальність за незаконне збирання, зберігання, використання, поширення мною конфіденційної 
інформації про третіх осіб, персональні дані яких передані мною Кредитодавцю.
- надаю згоду Кредитодавцю, новому кредитору, колекторській компанії на передачу інформації про наявність 
простроченої заборгованості за укладеним з Кредитодавцем кредитним договором вищезазначеним 
контактним особам;
- надаю згоду Кредитодавцю, новому кредитору, колекторській компанії  на проведення особистих зустрічей 
при врегулюванні простроченої заборгованості за укладеним з Кредитодавцем кредитним договором. 

Анкету заповнив
(прізвище, ім’я, по-батькові) (підпис)

Згода на обробку данних:

Посада: Додатковий дохід (грн): 
Телефон (робота): 

Контактні особи:
Прізвище ім'я по батькові Ступень спорідненості Номер телефону

Робота:
Назва роботодавця: Основний дохід (грн): 


