טופס בקשה לרכישת דו"ח אשראי
אני ,החתום מטה ,מבקש בזאת לרכוש דו"ח נתוני אשראי מCofaceBdi-
מספר ת.ז .כולל ספרת ביקורת או מספר דרכון
שם משפחה
שם פרטי
ומדינה
רחוב

מס' בית

מס' טלפון

מס' נייד

מס פקס

דוא"לE-mail :

ת.ד.

ישוב

מיקוד

טל' נוסף

ברצוני לקבל את הדו"ח באמצעות )נא סמן/י אפשרות אחת(:


בדואר לכתובת _______________________________________________________________________

 בפקס ______________________)____(  בדואר אלקטרוני ___________________________________

הנני מצהיר כי ידועות לי הוראות החוק הנכללות בנספח א' להסכם זה.
אני מבקש בזאת מחברת  CofaceBdiבע"מ למסור לרשותי דו"ח אשראי על:
שם משפחה
שם פרטי
מספר ת.ז .כולל ספרת ביקורת או מספר דרכון
ומדינה
לצורך קבלת החלטה למטרת )עליך להצהיר ולסמן לפחות מטרה אחת(:



מתן אשראי ללקוח



גביית חובות



מכירה או רכישה של נכס או שירות



התקשרות בחוזה שכירות וחידושו



התקשרות בעניין המחאת זכויות או חובות



התקשרות בחוזה העסקה

אני מבקש את דוח האשראי:
 עבורי



עבור אחר )יש למלא את פרטי הגורם אשר הדו"ח דרוש לו לשם קבלת החלטה למטרה המסומנת מעלה(
 אדם פרטי) :עבורו הדוח המבוקש(


שם מלא____________ :

ת.ז _____________ :כתובת_____________ :

תאגיד) :עבורו הדוח מבוקש( שם התאגיד ,______________ :מס' רישום ___________ :כתובת__________ :
מזמין הדוח בתאגיד:

שם מלא____________ :

ת.ז _____________ :כתובת_____________ :

חתימת מבקש הדו"ח_____________:תאריך___________:
על פי "חוק שרות נתוני אשראי" חובה להזדהות באחת מהדרכים הבאות – אימות זהות על ידי :
 פקיד דואר
 רשם בית משפט
 עורך דין
הנני מאשר בזאת כי זיהיתי את ממלא הטופס הנ"ל באמצעות ת.ז /.דרכון:

_________________
שם המזהה

________________
חתימה +חותמת

__________________ _____________
מס' רישיון/בית משפט /סניף דואר

תאריך

הצהרת מבקש דוח האשראי
אני החתו מטה מצהיר בזאת כי:
 .1.1אני מצהיר כי ידועות לו הוראות החוק לרבות הכלול בפרק ב' בהצהרה זו.
 .1.2כל מידע אשר יסופק לי ע"י החברה עפ"י תנאי הסכ זה הנו לשימושי הבלעדי והייחודי ואיני רשאי
להעבירו לצדדי שלישי.
 .1.3אני מאשר ומצהיר כי המידע המסופק ע"י החברה ישמש רק כגור אחד מיני רבי התומכי
בהחלטותיי בנושאי אשר עבור אקבל את דוחות האשראי.
 .1.4אני מצהיר בזאת כי:
 .1.5ידוע לי כי אחריות כל אחד מ" הצדדי להסכ כלפי צדדי שלישי הינה על פי הדי".
 .1.6ידוע לי כי המידע המסופק על ידי החברה מאת צדדי שלישיי אשר ועל חלק מ" המידע אי" לחברה כל שליטה וכי ייתכ"
שמידע יכיל הצהרות ,עובדות ומצגי שגויי או בלתי שלמי .לפיכ %החברה אינה אחראית לשלמות ,עדכניות ,נכונות,
סתירות או התאמתו של המידע לצור %מטרה מיוחדת .כמו כ" אי" החברה יכולה להבטיח אחריותה לנכונותה של דעה,
מסקנה ,או פעולה המתבססת על מידע זה.
 .1.7החברה אינה אחראית ולא תחול עליה כל חבות בגי" כל הפסד או פגיעה )בשלמות או באופ" חלקי( אשר נגרמו ע"י גורמי
שאינ בשליטת החברה או עקב רשלנות לרבות מחדל שנגר ע"י החברה מנהליה ,שכיריה ,שליחיה תו %כדי איסו),
חיבור ,ניתוח הסקת מסקנות ,דיווח ,או משלוח של דוח האשראי.
 .1.8החברה לא תהא אחראית כלפי בשו פני ואופ" ,ולא תהא חייבת בגי" כל נזק ,הפסד אשר נגר בגי"
שימוש ,השענות ,הסתמכות על מידע אשר יועבר על ידי החברה או חלק ממנו.
 .1.9החברה אינה אחראית בגי" אי הספקת מידע במועד עקב גורמי ואירועי שאינ בשליטה או בשל
בעיות בתקשורת.
 .2טיפול במידע שגוי
בכל מקרה בו יתברר או יעלה חשש כי מידע אשר נמסר על ידי החברה ללקוח שגוי או חסר באופ" העשוי להטעות משתמש
סביר במידע ,יודיע הצד אשר נודע לו על החשש לצד אחר וכל אחד מ" הצדדי יבצע בדיקות כמיטב יכולתו על מנת לברר
את פרטי המקרה וידווח על כ %לצד האחר

_______________.
חתימה
פרק ב'
אני מצהיר בזאת כי ידועות לי הוראות החוק לרבות המפורט מטה והנני מתחייב לפעול על פיה".
הנני מתחייב כי:
חל איסור על פרסו נתוני אשראי שהתקבלו מבעל רישיו" לפי חוק.
.1.1
לא יעשה שימוש בנתוני האשראי שבדו"ח אלא לצור %קבלת החלטה בעניי" שעליו הוא מסר הצהרה לבעל
.1.2
הרישיו".
במידה ואהיה מעוניי" להשתמש במידע שסופק לו בידי החברה למטרה שונה מהמטרות עליה הצהרתי לחברה,
.1.3
אודיע על כ %לחברה מיידית ואצהיר בפני החברה בכתב אודות המטרה החדשה.
לא אשלול מלקוח שלי אשראי או טובת הנאה אחרת ,ולא אשנה לרעה את תנאי האשראי ,תנאי התשלו או
.1.4
תנאי טובת ההנאה של לקוח ,על סמ %דו"ח אשראי שאינו מעודכ";
"דו"ח אשראי מעודכ""  -דו"ח שנמסר למקבל דו"ח אשראי עד  60ימי קוד לשימוש בו.
חל איסור על שימוש בנתוני מדו"ח אשראי לאחר שחלפו  60יו ממסירתו למבקש הדו"ח.
.1.5
במידה ואשלול או אשנה לרעה את תנאי מת" האשראי ,תנאי התשלו או תנאי טובת הנאה אחרת של לקוח
.1.6
שלו ,יודיע על כ %מיד ללקוח שלי ואמציא לו את הפרטי לגבי בעל הרישיו" שממנו התקבל הדו"ח.
על מבקש הדו"ח להיות מי שקבלת הדו"ח דרושה לו במישרי" לקבלת החלטה לאחת המטרות המנויות בחוק
.1.7
כמפורט בהסכ לעיל .בבקשה לקבלת דו"ח אשראי המוגשת על ידי גור מייצג או פועל בשמו ,חובה על
מבקש הדו"ח לפרט את שמו ,מענו ופרטי הזיהוי שלו וכ" בנוס) לפרט את שמו ,מענו ופרטי הזיהוי של האד
אותו הוא מייצג או פועל בשמו.
חל איסור לבקש דו"ח אשראי לצור %מת" ייעו /לגור אחר לש קבלת החלטה.
.1.8
אני מצהיר בזאת כי ידועי לו הוראות החוק ,תכולת המידע על פי הוראות החוק והמטרות שלשמ" אני מבקש דו"ח אשראי
הינה לצור %קבלת החלטה ) :לסמ" ב(X -


מת אשראי ללקוח



גביית חובות



מכירה או רכישה של נכס או שירות



התקשרות בחוזה שכירות וחידושו



התקשרות בעניי המחאת זכויות או חובות



התקשרות בחוזה העסקה

___________________________________________ __________________________
ש פרטי +משפחה
)חתימה  +חותמת  +מספר תאגיד(

חיוב בכרטיס אשראי

תאריך____________________ :
בנק _______________________
סניף _______________________
חשבון_____________________ :
עלות הדוח₪ 500 :
מספר כרטיס) :נא מלא  16ספרות(

תוקף )נא ציין חודש ושנה(:
שנה

חודש

סוג כרטיס :ויזה/ישראכרט/אמריקן אקספרס/דיינרס
שם מחזיק הכרטיס_________________________________________________ :
כתובת מחזיק הכרטיס_______________________________________________ :
ת.ז /.ח.פ) .מלאה  9ספרות( ____________________________________________ :
טלפון___________________________________________________________ :

_______________________________
חתימה  +חותמת

