ИСКАНЕ
за отпускане на потребителски кредит
Моля, да ми бъде отпуснат потребителски кредит при следните условия:
ИСКАН КРЕДИТ

Размер: __________________/___________________________________________________________/
цифром

словом

□ Лева □ Евро

Срок на кредита ______________________ /месеца/
Обезпечение:

Цел на кредита

Усвояване:

Погасяване:

□ запис на заповед
□ поръчителство от ______________________ физически лица
□ друго обезпечение __________________________________________
□ покриване текущи разходи
□ рефинансиране на кредитно задължение
□ образование
□ почивка
□ лечение
□ покупка на имущество
□ дуги цели _______________________________________________________________________________________________
□ еднократно, на каса в „Кредит комерс“ АД
□ друго - ____________________________________________________________________________________________________
□ на равни месечни анюитетни вноски;
□ друго - ____________________________________________________________________________________________________

ДАННИ ЗА КРЕДИТОИСКАТЕЛЯ:
Име, презиме и фамилия по документ за самоличност:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Роден на: __________________________________, в гр./с./______________________________________, обл. _____________________________________
Документ за самоличност:
Док. за самоличност
изд.на
от
ЕГН
Възраст
Националност
№
Образование:

□ висше □ полувисше □ средно-специално □ средно □ основно □ друго _____________________________________
Семейно положение:

□ неженен/неомъжена □ женен/омъжена □ партньор на семейни начала
□ разведен/а □ вдовец/ица □ друго ___________________________________________

Деца под 18 год.

Местоживеене:
Постоянен адрес: /по ЛК/, гр./с./ ___________________________, ПК ___________, ул./жк/ №________________________________________
бл. _______________, вх. _______________, ет. __________________, ап. ________________
Настоящ адрес: гр./с./ _________________________________, ПК ____________, ул./жк/ №_____________________________________________
бл. _______________, вх. _______________, ет. __________________, ап. ________________
Живея на настоящия адрес от : _________________________________ години/месеци
Жилището в което живея е:

□ собствено жилище с площ ____________ кв.м., □ под наем _____________ лева месечно, □
□ на член от семейството, □ друго _____________________________________________________________

на родители
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Месторабота:
Наименование на роботодателя и статут, ЕИК / БУЛСТАТ:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Име на представляващо лице и телелефон/факс
Основна дейност:
__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________
Зеамана длъжност:

гр./с./ _________________________, ПК _____________, ул. №______________________________________

______________________________________

□ безсрочен трудов договор □ срочен трудов договор до _____________________ г.
□ граждански договор до ________________ г. □ по заместване до __________________ г.
□ в изпитателен период □ нает за временна/сезонна работа
□ в период на предизвестие за прекратяване на трудовия договор
□ друго ____________________________________

Трудов стаж в предприятието
(години/месеци): ____________________
Общ трудов стаж
(години/месеци): ____________________

Съдимост:

□ неосъждан/а
□ осъждан/а
□ наличие на висящи дела или други производства __________________________________________________________________________
Адрес за кореспонденция:
гр./с./ _________________________________, обл. _________________, ПК ___________, ул./жк/ № _________________________________________
бл. _____________, вх. _______________, ет. _________________, ап. __________________
Домашен телефон:
Мобилен телефон:

Служебен телефон/Факс:

Е-mail:
Източници на доходи:

□ трудов договор __________________ □ граждански договор _________________ □ договор за управление ___________________
□ хонорари _________________________ □ частна практика ______________________ □ стопанска дейност ________________________
□ пенсия _____________________________ □ наеми _________________________ □ други _________________________________________________
Обща сума на нетния месечен доход: ______________________________________________________ лева
Получава заплатата си:

□ в брой

□ по сметка в банка _______________________________________________________________

ДАННИ ЗА СЕМЕЙНО И ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ НА КРЕДИТОИСКАТЕЛЯ И СЪПРУГА/ТА
Членове на семейството – съпруг/а и непълнолетие деца:
Връзката
ЕГН

Данни за съпруг/а/ Съдлъжник (в случай че съпруга/та не е съдлъжник по кредита данните не се попълват):
Документ за самоличност:
Док. за самоличност
изд.на
от
ЕГН
Възраст
Националност
№
Образование:

□ висше □ полувисше □ средно-специално □ средно □ основно □ друго ______________________________________
Адрес:
гр./с./ ________________________________, обл. __________________, ПК ________, ул./жк/№_____________________________________________
бл. _____________, вх. _______________, ет. ________________, ап. ________________________
Домашен телефон:
Мобилен телефон:

Служебен телефон/Факс:

Е-mail:
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Месторабота:
Наименование на роботодателя и статут, ЕИК / БУЛСТАТ:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Име на представляващо лице и телелефон/факс
Основна дейност:
__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________
Зеамана длъжност:

гр./с./ _________________________, ПК _____________, ул. №______________________________________

______________________________________

□ безсрочен трудов договор □ срочен трудов договор до _____________________ г.
□ граждански договор до ________________ г. □ по заместване до __________________ г.
□ в изпитателен период □ нает за временна/сезонна работа
□ в период на предизвестие за прекратяване на трудовия договор
□ друго ____________________________________

Трудов стаж в предприятието
(години/месеци): ____________________
Общ трудов стаж
(години/месеци): ____________________

Съдимост:

□ неосъждан/а
□ осъждан/а
□ наличие на висящи дела или други производства __________________________________________________________________________
Източници на доходи:

□ трудов договор __________________ □ граждански договор _________________ □ договор за управление ___________________
□ хонорари _________________________ □ частна практика ______________________ □ стопанска дейност ________________________
□ пенсия _____________________________ □ наеми _________________________ □ други _________________________________________________
Обща сума на нетния месечен доход: ______________________________________________________ лева
Получава заплатата си:

□ в брой

□ по сметка в банка _______________________________________________________________

Задължения към банки и други лица:
Задължено лице в
качеството на:

Към
(кредитор)

Вид на
задължението

Дата на
падеж

Валута

Сума
Договорена/
усвоена

Месечна вноска

Кредитополучател:

Поръчител:
Съпруг(а):
Публични задължения
/към държавата и общините, вкл.
данъчни задължения/

Вид на
задължението

Размер на
задължението

Изискуемост

Парични средства по сметки в банки:
Банка

Титуляр на сметката

Вид (депозит
/разплащателна) и № на
сметка

Сума

Валута

Недвижимо имущество:
Вид на имота

Данъчна оценка

Местонахождение, вещни тежести/имуществена общност, данни за РЗП
от нотариалния акт за собственост: № , дата, стр., партида, при
нотариална служба на Районен съд гр. _____________________.
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Движимо имущество /МПС и други машини/:
Застрахователна
Вид
стойност

Марка, рег.№ , год. на производство

ІІІ. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ:
Име, презиме и фамилия по документ за самоличност:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес за кореспонденция:
гр./с./ _________________________________, обл. _________________, ПК ___________, ул./жк/ № _________________________________________
бл. _____________, вх. _______________, ет. _________________, ап. __________________
Домашен телефон:
Мобилен телефон:

Служебен телефон/Факс:

Е-mail:
Връзка с лицето за контакт:

□ съпруг/а □ партньор на семейни начала □ роднини ___________________________ /майка, баща, син, дъщеря, дядо,
баба, внук, внучка, братовчеди/ □ брат □ сестра
□ друго ____________________________________________
ОБЕЗПЕЧЕНИЯ
Запис на заповед:
Издател - Име, презиме и фамилия по документ за самоличност:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Документ за самоличност:
Док. за самоличност №
изд. на
от
ЕГН
Адрес:
гр./с./ ________________________________, обл. __________________, ПК ________, ул./жк/№_____________________________________________
бл. _____________, вх. _______________, ет. ________________, ап. ________________________
СУМА:
СРОК ДО:
Авалист - Име, презиме и фамилия по документ за самоличност:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Документ за самоличност:
Док. за самоличност №
изд. на
от
ЕГН
Адрес:
гр./с./ ________________________________, обл. __________________, ПК ________, ул./жк/№_____________________________________________
бл. _____________, вх. _______________, ет. ________________, ап. ________________________
Поръчителство:
Поръчител - Име, презиме и фамилия по документ за самоличност:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Роден на: __________________________________, в гр./с./______________________________________, обл. _____________________________________
Документ за самоличност:
Док. за самоличност
изд.на
от
ЕГН
Възраст
Националност
№
Образование:

□ висше □ полувисше □ средно-специално □ средно □ основно □ друго _____________________________________
Семейно положение:

□ неженен/неомъжена □ женен/омъжена □ партньор на семейни начала
□ разведен/а □ вдовец/ица □ друго ___________________________________________

Деца под 18 год.

Местоживеене:
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Постоянен адрес: /по ЛК/, гр./с./ ___________________________, ПК ___________, ул./жк/ №________________________________________
бл. _______________, вх. _______________, ет. __________________, ап. ________________
Настоящ адрес: гр./с./ _________________________________, ПК ____________, ул./жк/ №_____________________________________________
бл. _______________, вх. _______________, ет. __________________, ап. ________________
Живея на настоящия адрес от : _________________________________ години/месеци
Жилището в което живея е:

□ собствено жилище с площ ____________ кв.м., □ под наем _____________ лева месечно, □
□ на член от семейството, □ друго _____________________________________________________________

на родители

Месторабота:
Наименование на роботодателя и статут, ЕИК / БУЛСТАТ:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Име на представляващо лице и телелефон/факс
Основна дейност:
_____________________________________
Зеамана длъжност:

__________________________________________________________________________________________________
гр./с./ _________________________, ПК _____________, ул. №______________________________________

□ безсрочен трудов договор □ срочен трудов договор до _____________________ г.
□ граждански договор до ________________ г. □ по заместване до __________________ г.
□ в изпитателен период □ нает за временна/сезонна работа
□ в период на предизвестие за прекратяване на трудовия договор
□ друго ____________________________________

______________________________________
Трудов стаж в предприятието
(години/месеци): ____________________
Общ трудов стаж
(години/месеци): ____________________

Съдимост:

□ неосъждан/а
□ осъждан/а
□ наличие на висящи дела или други производства __________________________________________________________________________
Адрес за кореспонденция:
гр./с./ _________________________________, обл. _________________, ПК ___________, ул./жк/ № _________________________________________
бл. _____________, вх. _______________, ет. _________________, ап. __________________
Домашен телефон:
Мобилен телефон:

Служебен телефон/Факс:

Е-mail:
Източници на доходи:

□ трудов договор __________________ □ граждански договор _________________ □ договор за управление ___________________
□ хонорари _________________________ □ частна практика ______________________ □ стопанска дейност ________________________
□ пенсия _____________________________ □ наеми _________________________ □ други _________________________________________________
Обща сума на нетния месечен доход: ______________________________________________________ лева
Получава заплатата си:

□ в брой

□ по сметка в банка _______________________________________________________________

Задължения към банки и други лица
Задължено лице в
качеството на:

Към
(кредитор)

Вид на
задължението

Дата на
падеж

Валута

Сума
Договорена/
усвоена

Месечна вноска

Кредитополучател:

Поръчител:

Съпруг(а):
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Публични задължения
/към държавата и общините, вкл.
данъчни задължения/

Вид на
задължението

Размер на
задължението

Изискуемост

ДЕКЛАРАЦИИ: КРЕДИТОИСКАТЕЛЯТ/СЪПРУГ/А/ СЪДЛЪЖНИКА/ПОРЪЧИТЕЛЯ ДЕКЛАРИРА/Т, ЧЕ:
1. е/са информиран/и от „Кредит комерс” АД, че:
А. „Кредит комерс” АД е регистриран като администратор на лични данни;
Б. Личните данни се събират, съхраняват и обработват от „Кредит комерс” АД в качеството му на администратор на лични
данни с оглед на законосъобразното осъществяване на дейността й при стриктно спазване на изискванията на ЗЗЛД.
Предоставените личните данни се съхраняват и обработват със софтуер като електронни база данни, регистри, картотеки от
оправомощени служители;
В. Лицето, чиито данни се обработват от „Кредит комерс” АД, има право:
- на достъп до отнасящите се за него лични данни, обработвани от „Кредит комерс” АД, както и да поиска поправка на тези
данни;
- да възрази срещу обработването на личните му данни съгласно чл. 34а, ал. 2 от ЗЗЛД.
2. Предоставя доброволно личните си данни като условие за разглеждане на настоящото Искане и сключване на договор с
„Кредит комерс” АД и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникналото правоотношение; дава изричното
си съгласие „Кредит комерс” АД да изисква и получава от трети лица негови лични данни, обработвани от тях в качеството им на
администратор, включително, но не само от Централен кредитен регистър, кредитни регистри и бюра, Национална агенция по
приходите, Национален осигурителен институт, Национална здравноосигурителна каса; дава изричното си съгласие „Кредит
комерс” АД да обработва предоставените от него лични данни телефон и/или мейл вкл. и за получаване на СМС/Е-mail с цел реклама,
предлагане на банкови услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите банкови продукти и услуги, да предоставя
личните му данни на трети лица вкл. и на лица ангажирани от „Кредит комерс” АД с осигуряване изпращането на СМС съобщения.
3. информиран е (кредитополучателят), че при отказ от страна на „Кредит комерс” АД да му бъде предоставен кредит по
настоящето Искане в резултат на проверка в ЦКР на БНБ или в друга база данни използвана в България ще бъде уведомен на
посочения от него телефонен номер за резултата по извършените проверки, както и, че има право при негово писмено поискване в
офиса на „Кредит комерс” АД, където е депозирал настоящето Искане да получи на хартиен носител резултата от проверките.
4. информацията, която дава във връзка с искането за отпускане на потребителски кредит е вярна и точна. Известна му е
наказателната отговорност по чл. 313 от НК и че за неверни данни носи отговорност за причинените на Банката вреди съгласно
действащото законодателство.
Давам съгласие „Кредит комерс” АД да използва личните данни за предлагане на услуги по директен начин и за проучване
относно предлаганите продукти и услуги и да предоставя личните му данни на трети лица. Личните данни, събирани и обработвани
от „Кредит комерс” АД в качеството му на администратор на лични данни, могат да бъдат предоставяни на следните категории трети
лица:
- лица, на които са възложени действия по изработването, комплектоване и доставка на информационни бланки на
администратора;
- лица, оказващи съдействие във връзка с обслужването и събирането на вземания на администратора, както и цесионери;
- застрахователи, с цел сключване и поддържане на лична и/или имуществена застраховка;
- лица, на които администраторът е възложил обработването на лични данни по организационни причини;
- търговци, които по силата на договор с администратора предоставят стоки на кредит или извършват друг вид услуги,
сключвани между администратора и гражданите, чиито лични данни се обработват;
- органи, институции и лица, на които администраторът е длъжен да предоставя лични данни по силата на действащото в
РБ законодателство (Българска народна банка; Национална агенция за приходите; Национален осигурителен институт; Комисия за
финансов надзор; Национален статистически институт; Агенция за финансово разузнаване; съд; прокуратура; следствие;
Министерство на вътрешните работи; външни одитори; Централен депозитар; Българска фондова борса).
Давам съгласие „Кредит комерс” АД да изисква и получава лични данни, свързани с гражданската му регистрация, както
и същите да бъдат обработвани по смисъла на раздел 1, т.5 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни,
от Национална база данни „Население“, чрез трети лица администратори на лични данни.

Приложения:______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДАТА: ___________________________

КРЕДИТОИСКАТЕЛ: __________________________________

гр. ________________________________
СЪПРУГ/А: _____________________________________________
СЪДЛЪЖНИК: _________________________________________
ПОРЪЧИТЕЛ: __________________________________________
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