שאלון הכר את הלקוח עבור יחיד
למילוי וחתימה בידי הלקוח
פרטי הלווים
שם פרטי +משפחה
מין
ת.ז
תאריך לידה
כתובת מגורים
)רחוב ,מס' בית ,עיר ,מיקוד(
ככל שישנו מיופה כח
הפועל בשם הלווה

לווה 1
 זכר

 נקבה

פרטי מיופה הכח:
שם מלא________________ :
מין  :זכר  נקבה
ת.ז____________________ .
תאריך לידה______________ :
כתובת__________________ :

לווה 2
 נקבה

 זכר

פרטי מיופה הכח:
שם מלא________________ :
מין  :זכר  נקבה
ת.ז____________________ .
תאריך לידה______________ :
כתובת__________________ :

תושבות

* מי שהינו תושב חוץ נדרש למלא את נספח א'

טלפון נייד
דואר אלקטרוני
מקצוע
עיסוק
מטרת נטילת ההלוואה

במידה וענית "אחר" ,אנא פרט
מקור הנכסים הפיננסיים לגביהם
ניתנים השירותים ,לרבות
מקור הכנסה להחזר ההלוואה
המבוקשת

 רכישת דירה
 בנייה עצמית
 שיפוצים
 מחזור אשראי
 אחר

 רכישת דירה
 בנייה עצמית
 שיפוצים
 מחזור אשראי
 אחר

 משכורת )עבור שכיר(
 משכורת )עבור שכיר(
 הכנסה מעסק )עבור עצמאי(  הכנסה מעסק )עבור עצמאי(
סוג העסק  _______________ :סוג העסק _______________ :
 הכנסה מנכס מניב )יש לפרט  הכנסה מנכס מניב )יש לפרט
מטרה(
מטרה(
 נכס נדל"ן )יש לפרט מטה(
 נכס נדל"ן )יש לפרט מטה(
 אחר
 אחר

במידה וענית "אחר" ,אנא פרט
במידה ומקור ההחזר הינו כספים
מנכס מניב או מנכס נדל"ן אחר,
אנא פרט את פרטי הנכס/ים
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זיקתו של מקבל האשראי אל מי
שהתחייב להחזיר את האשראי או
מי שמבקש להחזיר את האשראי
)ככל שרלוונטי(
האם סורבת בעבר מקבלת אש־
ראי מכל גורם שהוא מסיבות הק־
שורות באיסור הלבנת הון ומימון
טרור?
האם גוף מוסדי או בנק סירב
לפתוח לך חשבון מסיבות יישום
הוראות איסור הלבנת הון
האם הינך מחזיק בתפקיד ציבורי?

 לא
 כן___________________

 לא
 כן____________________

 לא
 כן___________________

 לא
 כן____________________

 לא
 כן ,תפקיד_____________ :
ככל שהלווה הגיע עם אדם נוסף פרטי המלווה:
לפגישה ,יש לרשום את פרטיו של שם מלא________________ :
המלווה ,זיקתו ללווה וסיבת הצט־ ת.ז____________________ .
רפותו )יש למלא עבור כל המלווים זיקה___________________ :
ככל שהגיעו מספר מלווים(
סיבת הצטרפות לפגישה:
_______________________

לווה 1

פרטי המלווה:
שם מלא________________ :
ת.ז____________________ .
זיקה___________________ :
סיבת הצטרפות לפגישה:
_______________________

לווה 2

תאריך
חתימה

2/2

בית איילון ביטוח ,רח' אבא הלל סילבר  ,12ר״ג  ,5250606ת.דmail@ayalon-ins.co.il | www.ayalon-ins.co.il | 10957 .

Dummy Text

