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 בהלוואה צרכניתשל פאסט קרדיט  טופס התעניינות

 מטרת ההלוואה בחודשים תקופה  ח"בשההלוואה   סכום. א

   

 בן או בת זוג/  2 לווה 5 לווה פרטי המבקשים. ג

 נ ז  : מין                                                               נ ז  : מין                                                             שם פרטי ומשפחה

 ___|___|___|___|___|___|___|___|___ ___|___|___|___|___|___|___|___|___ מספר זהות

 ___/___/______ ___/___/______ ז.תאריך הנפקת ת

 ___/___/______ ___/___/______ תאריך לידה

 ___/___/______ ___/___/______ שנת עליה

 ה/אלמן ה  /גרוש אה /נשוי  ה /רווק   ה/אלמן ה  /גרוש אה /נשוי  ה /רווק    מצב משפחתי

   מספר ילדים 

 _______מיקוד                                                              _______מיקוד                                                          כתובת מגורים

   טלפון בבית' מס

   טלפון נייד' מס

 ______אחר /אצל ההורים/שכירות/דירה בבעלות ________אחר /אצל ההורים/שכירות/דירה בבעלות מגוריםסוג 

   מקום עבודהשם 

   כתובת מקום עבודה

   בעבודה מספר טלפון

 סטאטוס תעסוקה
/     חייל/אברך/סטודנט/גמלאי/עצמאי/שכיר

 שכיר בעל שליטה/מובטל/עקרת בית
עקרת /חייל/אברך/סטודנט/גמלאי/עצמאי/שכיר

 שכיר בעל שליטה/מובטל/בית

   בעבודה ותק

   (עיסוק) תפקיד בעבודה

 (עובדים 011עד )קטנה   סוג חברה
  ( עובדים 011מעל )גדולה מדינה-עובד 

  (עובדים 011עד )קטנה 
  ( עובדים 011מעל )גדולה מדינה-עובד 

   חודשית נטו הכנסה

   מקור +נוספות הכנסות

 פרטי חשבון הבנק 
מספר ___________ : שם הסניף__________  שם הבנק 

 ______: ן בשנים-ותק הח____________ : ן-ח
מספר ____________ : שם הסניף__________  שם הבנק 

 ______: ן בשנים-ותק הח____________ : ן-ח

 כן/ לא?ק מסיבה ללא כיסוי "הו/חזרו לך שיקים כן/ לא?מסיבה ללא כיסוי  ק"הו /חזרו לך שיקים ק"הו / שיקים

  הוצאות

₪                                   ____________________יש /אין: משכנתא
 ₪ ___________________יש /אין: דירה-שכר

 ₪  ______________יש  /אין: הלוואות קיימות
 ₪_____________________יש /אין:  מזונות

₪                                   _____________________יש /אין: משכנתא
 ₪ ____________________יש /אין: דירה-שכר

 ₪  _______________יש  /אין: הלוואות קיימות
 ₪______________________יש /אין:  מזונות

 יש                                /אין                יש                 /אין תוכנית חיסכון
 :כן   לא    ?  כרטיס אשראי קיים  כרטיס אשראי

 ___________:אחר/בינלאומי/מקומי 
 :כן   לא    ?  כרטיס אשראי קיים 

 ___________:אחר/בינלאומי/מקומי 
 מסמכים מצורפים. ד
  התעניינות. ה
 :מסכימים ומאשרים בזה כי____________ מ "ו הח/אני

כי הבנק אינו אחראי בצורה כלשהי  לפעולתם וכי פעולתם אינה , ידוע לי כי נציגי המכירות ועובדי הסוכנות אינם פועלים בשם הבנק. 0
של אפשרות בד בלטופס זה מיועד לשם תהליך מקדמי של התעניינות ובחינה עקרונית ידוע לי כי . מחייבת את הבנק בדרך כלשהי

כל תשובה שתתנו לי תהיה גם היא מקדמית ועקרונית בלבד ולא , כמו כן .קבלת הלוואה בבנק ואינו מחייב אותי לקחת את ההלוואה
כולל )תנאי ההלוואה , ידוע לי כי אישור סופי של ההלוואה .מסוימיםתחייב את הבנק לתת את ההלוואה או לתת אותה בתנאים 

 .הבנקשל  ודעת  שיקוליקבעו בהתאם לוטיב הביטחונות ( פה ומועדי הפירעוןהריבית בתקו, הסכום
 .כן ידוע לי כי ההלוואה ותנאיה יקבעו סופית ויחייבו את הבנק ואותי רק לאחר חתימה על הסכמים בכתב עם הבנק לקבלת ההלוואה. 2

 _______________________:תאריך
 ____________________ : שם הסניף

 ________: פקס__________  : טלפון
 ____________________: גורם מפנה

 
 


