ИСКАНЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БАНКОВ КРЕДИТ
Финансов център .......................................................................... Вх.№ .......................................................
Вид продукт:
Потребителски кредит

□

□ Инвестиционен кредит

Искането за кредит
се попълва от:

□ Кредитополучател □ Солидарен длъжник □ Поръчител

ЛИЧНИ ДАННИ
Имена по документи
за самоличност
Дата на раждане

Л.к. /
паспорт №
Дата на
издаване
Гражданство

ЕГН/ЛНЧ/ЛН

Постоянен адрес
Пощенски код

Област

Място
на издаване:

Община

Гр./с.

Ул./бул., №

Вх.

Ап.

Вх.

Ап.

Настоящ адрес
Област

Пощенски код
Ул./бул., №
Жилището е

Община

Гр./с.

□ Собствено □ Собствено □ Собствено □ Живее □ Съжителство □ Под наем
(несемейно)
с родители (без наем)
с ипотека
□ Друго

Телефони Домашен

Служебен

Мобилен

Професия
Месторабота
(име на учреждението / фирмата)
Адрес по
месторабота

□ Начално □ Основно □ Средно □ Висше □ Без образование
Сектор □ Държавен □ Частен □ Друг
ЕИК
От колко време работите
при настоящия работодател

месеци

ЕГН/ЛНЧ/ЛН
ЕИК
Деца
Деца над 18 г.
Неработещи
Работещи
възрастни ............. възрастни ............. до 18г. ............. учащи се .............

СЕМЕЙНИ ДОХОДИ

Начин на плащане:
НА ДЕКЛАРАТОР

□ Банкова сметка □ В брой □ Други
НА ДЕКЛАРАТОР

НА СЪПРУГ/А

1. Трудови договори/служебни правоотношения
Срочен
Безсрочен

4. Граждански договори

2. Доходи от свободна професия

5. Наеми

3. Доходи от стопанска дейност

6. Месечни доходи на други членове от семейството
(стипендии, издръжки, пенсии и др.)

□

години

□ Семеен □ Несемеен □ Съжителство с друг □ Разведен □ Вдовец/Вдовица

СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
Имена по документи за
самоличност на супруг/а
Месторабота на съпруг/а
(име на учреждението / фирмата)
Адрес и телeфонен номер
по месторабота на съпруг/а

Месечни доходи в лева /нетни стойности/

години

Електронен адрес (e-mail)
Образование

ОБРАЗОВАНИЕ / ПРОФЕСИЯ

От колко време
месеци
живеете на адреса

□

НА СЪПРУГ/А

Общо приходи на семейството:

ИМУЩЕСТВО
Вид на недвижимото имущество

Недвижимо имущество
Жилищен

Търговски/Индустриален

Други

Собствен
автомобил

□ Да
□ Не

□Да □Не

Марка

Брой
Местонахождение

Година на
производство

Регистрационен
№

Приблизителна
стойност

Лична
собственост /
СИО

Идеални части
Приблизителна стойност
Площ кв.м / дка
Лична собственост/
Семейна имуществена общност

Тежести / Права
на трети лица

Тежести / Права на трети лица
Депозити, разплащателни и
спестовни сметки в банки

Банка / Финансова
институция

Ценни книги, вкл. И ДЦК (вид и стойност) и дялове в търговски дружества

Вид и №
на сметката

Приблизителна
сума

Запори,
залози

ИСКАНЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БАНКОВ КРЕДИТ

ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Име

Кредитор 1

Кредитор 2

Кредитор 3

Кредитор 4

Вид кредит
Размер на кредита
Краен срок на издължаване
Месечна вноска
Обезпечение
Наеми ........................................... (размер на месечен наем в случай, че лицето живее под наем)

Други месечни задължения:
Дължими публични задължения (данъци, такси, др.)

□ Да □ Не

Срещу мен и/или съпругата ми има образувани изпълнителни дела

Моля опишете

□ Да □ Не

Моля опишете

Не съм / съм поръчител по чужди задължения и не съм / съм съдлъжник по такива задължения

□ Да □ Не

Моля опишете

ПАРАМЕТРИ ПО ИСКАНИЯ КРЕДИТ
Искан кредит ........................................................... Словом ...................................................................... Валута:

месеца
□ BGN □ EUR Срок на погасяване
□ Равни вноски по главницата и намаляващи по лихвите
□ ипотека върху недвижим имот

□ Еднократно □ На траншове Начин на издължаване □ Анюитетни вноски
Обезпечение □ без обезпечение □ залог на парични средства
□ ДЦК
размер .................................................... номинален размер ...................................
□ поръчителство валута .................................................... падеж дата ................................................
Усвояване

вид на имота ......................................................................
име/на
на собственик/ци ...............................................................
сметка № .............................................. емисия № ...................................................
местонахождение/адрес...................................................
име на
собственика . .........................................
стойност на имота ..........................................................

Само за кредити, обезпечени с ипотека:
Избирам в случаите на предсрочна
изискуемост по искания кредит, както и
във всеки друг случай, в който Банката
пристъпи към удовлетворяване на правата
си, последната (да се зачертае излишното):

– да насочи принудително изпълнение върху даденoто/ните обезпечение/я по предвидения за това в закона ред
или под формата на доброволна продажба от собственика/ниците на обезпечението/нията със съгласието на
Банката относно условията на продажбата, като с получаването на цената от публичаната
продан/доброволната продажба, Банката да се удовлетвори изцяло и окончателно.
– да пристъпи към удовлетворяване на правата си чрез принудително изпълнение върху дадените обезпечения
едновременно или върху няколко от тях, както и върху цялото имущество на кредитоискателя и/или солидарния
длъжник по реда на действащото законодателство

Цел на кредита

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ната декларирам:
Цялата информация представена в настоящото искане е вярна и пълна. В случай на промяна в представената информация в т.ч. платежоспособност,
доходи и задължения, поемам ангажимент да уведомя незабавно банката.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 248а от НК за предоставяне на неверни данни с цел получаване на материална облага.
Задължавам се да предоставя и допълнителна информация на Банката във връзка с проучването на искането за издаване на кредит, като настоящото
Искане и всички приложени и изискани документи ще останат в банката и в случай, че то бъде отхвърлено.
Съгласявам се и неотменяемо упълномощавам Банката с подписването на настоящото Искане с правата си по чл. 29 от Закона за защита на личните
данни (ЗЗЛД), като Банката получи при поискване от НЗОК, НОИ, ЦКР и други администратори на лични данни, информация за всички обработвани и
отнасящи се до мен данни. Запознат съм с „Политика за поверителност и защита на личните данни на Общинска банка АД“ и ще предоставя информация
по чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛД на лицата, чиито лични данни съм предоставил във връзка с настоящото искане. Давам съгласие да получавам на
посочения от мен в настоящото искане e-mail адрес търговски съобщения от Банката.
Декларирам/е, че съм представил личните си данни доброволно и давам съгласието си Банката да обработва и предоставя декларираните лични данни на
трети лица - администратори или оператори на лични данни по реда на ЗЗЛД, ако това е необходимо за изготвяне на оценка на кредитоспособността на
кредитоискателя / солидарния и /или ипотекарния длъжник / поръчителите и/или събиране на вземания по предоставения кредит.
Гр. ………..........………………

Декларатор

/подпис/

дата:_____/_____/_____

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(собственоръчно се изписват имената по документ за самоличност)

СЛУЖЕБНА ИНФОРМАЦИЯ
Банков служител

Дата на получаване
на искането

Длъжност

Подпис

