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22..--  NNúúmmeerroo  ddee  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  PPeerrssoonnaall              

  

33..--  NNúúmmeerroo  ddee  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  TTrriibbuuttaarriiaa  ––NNIITT  ––  

  

44..--  DDiirreecccciióónn  

  

55..--  TTeellééffoonnoo  

  
DDeeccllaarroo  qquuee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ssuummiinniissttrraaddaa  eenn  eessttee  ddooccuummeennttoo  eess  vveerrííddiiccaa  yy  aauuttoorriizzoo  aa  EELL  CCRREEDDIITTOO  HHIIPPOOTTEECCAARRIIOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  GGUUAATTEEMMAALLAA  ppaarraa  qquuee  

dduurraannttee  mmii  rreellaacciióónn  ccoommeerrcciiaall  ppuueeddaa::  

  

aa))    VVeerriiffiiccaarr  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  pprrooppoorrcciioonnaaddaa  eenn  eell  pprreesseennttee  ddooccuummeennttoo,,  ppoorr  ccuuaallqquuiieerr  mmeeddiioo,,  ppoorr  ssii  oo  ppoorr  llaa  ppeerrssoonnaa,,  eennttiiddaadd  oo  eemmpprreessaa  qquuee  EEll  

CCrrééddiittoo  ddeessiiggnnee..  

bb))    CCoonnssuullttaarr  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  pprrooppoorrcciioonnaaddaa  eenn  eell  pprreesseennttee  ffoorrmmuullaarriioo  yy  ccuuaallqquuiieerr  oottrraa  iinnffoorrmmaacciióónn  rreellaacciioonnaaddaa,,  eenn  llaass  cceennttrraalleess,,  bbuurrooss  ddee  

rriieessggooss  oo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  ccoonnssiiddeerree  ppeerrttiinneenntteess;;  yy  aa  llaa  vveezz  aauuttoorriizzoo  aa  llooss  pprroovveeeeddoorreess  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ppaarraa  qquuee  ssuummiinniissttrreenn  aa  EEll  

CCrrééddiittoo  ccuuaallqquuiieerr  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  mmii  ppeerrssoonnaa..  

cc))  AAuuttoorriizzoo  vvoolluunnttaarriiaammeennttee  qquuee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  rreeccooppiillaaddaa  yy//oo  pprrooppoorrcciioonnaaddaa  ppoorr  eennttiiddaaddeess  ppúúbblliiccaass  oo  pprriivvaaddaass  yy  llaa  ggeenneerraaddaa  ddee  rreellaacciioonneess  

ccoonnttrraaccttuuaalleess,,  ccrreeddiittiicciiaass  oo  ccoommeerrcciiaalleess,,  sseeaa  rreeppoorrttaaddaa  aa  cceennttrraalleess  ddee  rriieessggoo  oo  bbuurróóss  ddee  ccrrééddiittoo  ppaarraa  sseerr  ttrraattaaddaa,,  aallmmaacceennaaddaa  oo  

ttrraannssffeerriiddaa;;  yy  aauuttoorriizzoo  eexxpprreessaammeennttee  aa  llaass  eennttiiddaaddeess  qquuee  pprreessttaann  sseerrvviicciiooss  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn,,  cceennttrraalleess  ddee  rriieessggoo  yy  bbuurróóss  ddee  ccrrééddiittoo,,  aa  

rreeccooppiillaarr,,  ddiiffuunnddiirr  oo  ccoommeerrcciiaalliizzaarr  rreeppoorrtteess  oo  eessttuuddiiooss  qquuee  ccoonntteennggaann  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  mmii  ppeerrssoonnaa..  
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