Приложение No1 към искане за потребителски кредит
ПОРЪЧИТЕЛ 1
Име/Презиме/Фамилия
Пол/Дата на раждане
Документ за самоличност

Мъж

Жена

N

Дата на раждане

ЕГН

Дата на издаване

Валидност

Издаден от

Националност

Адрес за кореспонденция –
П.код/Град/Район/Улица №/Жилище №/
Пощенска касета №
Домашен телефон/Служебен телефон/E-mail
Семейно състояние
Семеен(на)

Тип на трудова заетост

Собствен
бизнес

Служител

Несемеен(на)

Разведен(на)

Брой деца в семейството

Име на съпруг(а)

Студент

Свободна
професия

Трудов договор

Безсрочен

Месторабота

Име на компанията

Вдовец(ца)

Съжителство

Самостоятелен(на)

Пенсионер

Безработен

Дата

Срочен

Общ трудов стаж
(ГГ/ММ)

Стаж в настоящятя
месторабота (ГГ/ММ)

Длъжност

При повече от една заетост, моля посочете данни в Раздел “Допълнителна информация”.
В случай, че сте собственик

Собственик на % от капитала (%)

От колко време сте собственик (ГГ)

Име на лице за контакт
Пълен адрес на компанията
П.код/Град/Район/Улица №/Жилище №
Лични доходи – Секция A
Приемливи видове доходи: Основна работна заплата, Заплащане на извънреден труд - месечно, Месечен размер на бонуси, други месечни възнаграждения, изплащани от работодателя.
Приемливи видове доходи: По граждански доходи и хонорари, средномесечния размер на посочените в годишната данъчна декларация доходи през
последната данъчна година.

BGN

Нетен месечен размер на трудово
възнаграждение по трудов договор.
Нетен месечен размер на трудово
възнаграждение при ангажираните
със собствен бизнес.
Заплащате ли данъци в чужбина?

BGN
Да

Не

Ако “Да”, моля посочете причините в раздел “Допълнителна информация”.

Други доходи – Секция Б
Вид доход

Съответния нетен размер на доходите.
Приемливи видове доходи: Лични инвестиции, Пенсии, Бонуси, Наеми, Допълнително пенсионно осигуряване, Помощи, Хонорари други.

BGN
BGN
BGN
BGN

Общо Секция Б
Общо нетен месечен размер на доходите

BGN
BGN
BGN
BGN

A – Лични доходи
Б – Други доходи (без наеми)
Наеми
ОБЩО
ПОРЪЧИТЕЛ 2
Име/Презиме/Фамилия
Пол/Дата на раждане
Документ за самоличност

Мъж

Жена

N

Дата на раждане

ЕГН

Дата на издаване

Валидност

Издаден от

Националност

Адрес за кореспонденция –
П.код/Град/Район/Улица №/Жилище №/
Пощенска касета №
Домашен телефон/Служебен телефон/E-mail
Семеен(на)

Семейно състояние

Тип на трудова заетост

Собствен
бизнес

Служител

Разведен(на)

Брой деца в семейството

Име на съпруг(а)

Студент

Свободна
професия
Безсрочен

Трудов договор
Месторабота

Несемеен(на)

Име на компанията

Вдовец(ца)

Съжителство

Самостоятелен(на)

Пенсионер

Безработен

Дата

Срочен

Общ трудов стаж
(ГГ/ММ)

Стаж в настоящятя
месторабота (ГГ/ММ)

Длъжност

При повече от една заетост, моля посочете данни в Раздел “Допълнителна информация”.
В случай, че сте собственик

Собственик на % от капитала (%)

От колко време сте собственик (ГГ)

Име на лице за контакт
Пълен адрес на компанията
П.код/Град/Район/Улица №/Жилище №
Лични доходи – Секция A
Нетен месечен размер на трудово
възнаграждение по трудов договор.
Нетен месечен размер на трудово
възнаграждение при ангажираните
със собствен бизнес.
Заплащате ли данъци в чужбина?

BGN
BGN
Да

Не

Приемливи видове доходи: Основна работна заплата, Заплащане на извънреден труд - месечно, Месечен размер на бонуси, други месечни възнаграждения, изплащани от работодателя.
Приемливи видове доходи: По граждански доходи и хонорари, средномесечния размер на посочените в годишната данъчна декларация доходи през
последната данъчна година.
Ако “Да”, моля посочете причините в раздел “Допълнителна информация”.
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Други доходи – Секция Б
Вид доход

Съответния нетен размер на доходите.

BGN
BGN
BGN
BGN

Общо Секция Б

Приемливи видове доходи: Лични инвестиции, Пенсии, Бонуси, Наеми, Допълнително пенсионно осигуряване, Помощи, Хонорари други.

Общо нетен месечен размер на доходите
A – Лични доходи
Б – Други доходи (без наеми)
Наеми
ОБЩО

BGN
BGN
BGN
BGN

ДЕКЛАРАЦИИ
Запознат/и съм/сме с нормативните актове, касаещи кредитната дейност, както и с Общите условия при които УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД сключва договори за кредит и Тарифата за
таксите и комисионите на УниКредит Булбанк АД (за клиенти), които приемам/е. Промените в тях или приемането на нови Общи условия и/или Тарифа ме/ни задължават от датата на
влизането им в сила, като се считам/ме за уведомен/и с обявяването им в общодостъпните помещения на Банката.
Давам/е съгласие и оторизирам/е Банката пряко и/или чрез нейни контрагенти-трети лица-администратори на лични данни да извърши необходимите проверки, в т.ч. и по електронен
път, свързани с кредита, които по нейна преценка са необходими за потвърждаване на дадените от мен/нас данни. Даваме съгласие Банката да изисква от Националния осигурителен
институт, като използва други компании трети лица, които са регистрирани администратори на лични данни и да получава наличните в информационната му система данни за: нашите
доходи и извършени осигурителни плащания, както и други данни, които съставляват лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), като овластяваме Банката
да действа като наш пълномощник по смисъла на ЗЗЛД; начислен осигурителен доход за наети или наемани на работа лица, направени вноски по фондове и др. данни, които биха
могли да представляват производствена или търговска тайна.
С подписване на настоящото искане се съгласявам, по смисъла на чл.4, ал.1, т.2, във връзка с §1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни, Банката
да събира от Националната здравноосигурителната каса, Националния Осигурителен Институт, кредитния регистър на БНБ, кредитни бюра и други администратори на лични данни
информация за всички предоставени от мен данни, в това число: месторабота, периоди на осигуряване, размер на трудовото възнаграждение, както и каквито и да е други лични данни,
писмено предоставени в настоящото Искането за кредит и получени в хода на обслужване на кредита.
Съгласни сме предоставените от нас данни, защитени от Закона за защита на личните данни и Закона за кредитните институции да бъдат предоставени, ползвани от трети лица и
кредитни регистри, водени от Българска народна банка, в качеството им на Администратор на лични данни по силата на Закона за защита на личните данни и други, чийто предмет на
дейност е оценка на кредитоспособността ни. Оторизираме Банката, срещу задължението на третите лица да спазват правилата за доверителност и конфиденциалност, да разкрива
пред тях факти и обстоятелства, представляващи банкова тайна по смисъла на чл. 62 от Закона за кредитните институции и такива, защитени от Закона за защита на личните данни.
Съгласни сме тези данни да бъдат предоставяни на други банки и кредитиращи организации, които правят проучване на нашата кредитоспособност-контрагенти на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, администратори на лични данни.
С настоящото декларирам/е, че информацията, която давам/е във връзка с Искането за отпускане на кредит е вярна и точна. Задължавам/е се да уведомя/им УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
АД в писмен вид и в най-кратък срок при промяна на моите/нашите лични данни. Известно ми/ни е, че за неверни данни нося/им отговорност за причинените на Банката вреди съгласно
действащото законодателство.
Подпис - Кредитоискател
Дата (ДД/ММ/ГГГГ)
Подпис – Съпрут(а)
Дата (ДД/ММ/ГГГГ)
Подпис(и) – Солидарен(ни) Длъжник(ци)
Дата (ДД/ММ/ГГГГ)
Подпис (и) – Поръчител (и)
Дата (ДД/ММ/ГГГГ)
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