ИСКАНЕ ЗА КРЕДИТ НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Приложение № 1 към Искане за кредит с вх. № ........................ дата .............................
ДАННИ ЗА СОЛИДАРЕН ДЛЪЖНИК/ ПОРЪЧИТЕЛ (попълва се за всеки поръчител)
СОЛИДАРЕН ДЛЪЖНИК

ПОРЪЧИТЕЛ

Име/Презиме/Фамилия
Пол/Дата на раждане
Документ за самоличност

Мъж

Жена

Дата на раждане

N
Местоживеене/настоящ адрес –
П.код/Град/Район/Улица №/Жилище
№

ЕГН

Дата на издаване

Валидност

Издаден от

.

Националност

Години на настоящия адрес
Адрес за кореспонденция –
П.код/Град/Район/Улица №/Жилище
№/ Пощенска касета №
Домашен телефон/Служебен
телефон/Мобилен телефон/E-mail
Образование
Професия

Основно

Средно

Средно специално

Полувисше

Висше

Семейно положение
Семеен(на)
Несемеен(на)
Настоящ жилищен статус

Собственик

Имена и ЕГН на съпруга/та
Разведен (на)

брой деца под 18 г.

Вдовец (ца)

Под наем (от частно лице)

Съжителство

Под наем (от учреждение)

Живеещ при познати/родители

ИЗТОЧНИЦИ НА ДОХОД
Тип на трудова заетост
Служител

Трудов договор

Собствен бизнес

Пенсионер

Безработен

Безсрочен

Срочен

Студент

Свободна професия

Договор за управление

Други
Общ трудов стаж (ГГ/ММ)

Стаж на настоящата месторабота

Работодател
Длъжност
ИЗТОЧНИК НА ДОХОДА – моля, посочете:
/трудов договор, граждански договор, договор за управление, свободна
професия, едноличен търговец, дивиденти, печалба, бонуси, хонорари ,
наем, пенсия, стипендия, доходи от източници в чужбина, друго/

Лице и телефон за контакт
ИМЕ
/на работодателя, наемателя, учебното заведение или друго/

СУМА НА НЕТНИЯ
МЕСЕЧЕН ДОХОД
BGN
BGN
BGN
BGN

ОБЩО ДОХОДИ:
НАСТОЯЩИ КРЕДИТНИ АНГАЖИМЕНТИ НА СОЛИДАРЕН ДЛЪЖНИК / ПОРЪЧИТЕЛ
КРЕДИТОР
ВИД НА КРЕДИТА:
ВИД НА АНГАЖИМЕНТА:
/име/
/потребителски, ипотечен, стоков, /кредитополучател, солидарен
кредитна карта, овърдрафт,
длъжник, поръчител, друго/
лизинг, друго/

РАЗМЕР НА
ОСТАТЪЧНИЯ
ДЪЛГ в BGN

РАЗМЕР НА
МЕСЕЧНАТА
ВНОСКА в BGN

BGN

КРАЕН СРОК НА
ИЗДЪЛЖАВАНЕ

ОБЩО:
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ИСКАНЕ ЗА КРЕДИТ НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
ДЕКЛАРАЦИИ
Декларирам/е, че аз/ние лично нямам/е непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски; нямам/е
отсрочени, разсрочени, обезпечени публични задължения (за данъци, митнически сборове, осигурителни вноски и др.), както и такива по невлезли в сила актове за
установяване на публични вземания; не ми/ни е връчена заповед за възлагане на ревизия, представляваната от мен/нас фирма няма непогасени подлежащи на принудително
изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски, представляваната от мен/нас фирма няма отсрочени, разсрочени, обезпечени публични
задължения (за данъци, митнически сборове, осигурителни вноски и др.), както и такива по невлезли в сила актове за установяване на публични вземания; не ми/ни е връчена
заповед за възлагане на ревизия, лично и като едноличен търговец нямам/е непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни
осигурителни вноски, лично и като едноличен търговец нямам отсрочени, разсрочени, обезпечени публични задължения (за данъци, митнически сборове, осигурителни вноски
и др.), както и такива по невлезли в сила актове за установяване на публични вземания; не ми/ни е връчена заповед за възлагане на ревизия. В случай на претърпени от Банка
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД щети в резултат на невярно декларирани с настоящото обстоятелства, безусловно и неотменимо се задължавам/е да възстановя/им на банката тези
щети, при представяне на съответни разходно оправдателни документи. Известно ми/ни е,че за декларирани от мен/нас неверни данни нося/им наказателна отговорност.
Информация за личните данни, обработвани от „УниКредит Булбанк“ АД,
съгласно Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета
„УниКредит Булбанк“ АД, с ЕИК 831919536, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. Света Неделя № 7, с Лиценз за извършване на банкова дейност, издаден от
БНБ със Заповед № РД22-2249/16.11.2009г., е администратор на лични данни.
За да Ви предостави качествено банково обслужване, Банката обработва лични данни като кредитна институция за целите на извършване на банкова дейност или когато
извършва дейност като инвестиционен посредник. Обработване е необходимо при управление на взаимоотношенията с клиенти, преди и/или по време на сключени банкови
договори; както и при оценяване на Вашата кредитоспособност. Лични данни се обработват, когато се анализира информация за Вашите предпочитания и потребителски
навици, за да се проучи Вашата удовлетвореност, да се подобри клиентското обслужване или да популяризират предлаганите от Банката продукти и услуги. За да се
контролират дейностите на доставчиците на външни услуги, за охрана и опазване на сигурността, както и за предотвратяване на измами, също се извършва обработване на
информация, която представлява лични данни. Също така Банката е задължена по закон да обработва личните Ви данни когато се явявате представител на юридическо лице
– клиент на банката.
Банката обработва личните данни в съответствие с изискванията за законосъобразност на законодателството за защита на личните данни и при наличие на поне едно от
основанията за обработване, а именно: предоставено съгласие от Ваша страна; когато желаете да сключите или вече сте сключили договор с Банката; за спазване на
законово задължение; за целите на легитимните интереси на „УниКредит Булбанк“ АД. Ако не предоставите Вашите лични данни банката няма да може да ви осигури услугата,
която искате да получите.
Когато е предвидено в закон или е уговорено в договора Ви, „УниКредит Булбанк“ АД може да разкрива лични данни на различни категории получатели:
 публични органи, институции и учреждения, одитори;
 на обработващи лични данни, действащи под ръководството банката (включително лица, оказващи съдействие във връзка с обслужването и събирането на
вземания на администратора);
 на свързани с Банката лица, включително дружества от УниКредит Груп, когато има обосновани легитимни интереси на „УниКредит Булбанк“ АД;
 за извършване на справки и получаване на информация, свързани с оценка на кредитоспособността Ви, когато сте изявили желание да сключите договор с
Банката;
 на трети страни, когато има валидно правно основание за разкриването;
 при прехвърляне /цедиране/ на вземанията на трети лица, при спазване на изискванията на действащото в страната законодателство.
Ако е необходимо обработваните от „УниКредит Булбанк“ АД лични данни да бъдат прехвърлени на трети държави или международни организации, ще бъдат спазени
разпоредбите на Общия регламент за защита на данните.
„УниКредит Булбанк“ АД обработва Вашите лични данни за сроковете, установени в действащото в страната законодателство и от регулаторните надзорни органи. Лични
данни, за които липсва изрично законово/надзорно задължение за съхранение, се изтриват след постигане на целите, за които личните данни са събрани и се обработват.
Информираме Ви, че според Общия регламент за защита на данните Вие имате право да поискате достъп до, коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на
Вашите лични данни, както и правото на преносимост на данните. Можете да възразите срещу обработване, основано на легитимен интерес. При дадено съгласие за
конкретна цел , вие можете да го оттеглите по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването преди неговото оттегляне.
Повече информация относно личните данни, които „УниКредит Булбанк“ АД обработва, може да получите на интернет страницата на Банката, www.unicreditbulbank.bg, секция
Защита на личните данни, както и на място в удобен за Вас банков филиал/център.
С Длъжностното лице по защита на личните данни на УниКредит Булбанк можете да се свържете чрез следните данни за контакт: dpo@UniCreditGroup.BG, пл. Света Неделя
№7, 1000 София, България.
Ако смятате, че правата Ви по отношение на обработването на лични данни са нарушени, можете да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни.

Имена и подпис

Солидарен длъжник/Поръчител

Дата (дд/мм/ггггг)
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ИСКАНЕ ЗА КРЕДИТ НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
ДЕКЛАРАЦИИ
Днес └─┴─╨─┴─╨─┴─┴─┴─┘г.,
Солидарен длъжник/Поръчител:
Долуподписаният/ната _____________________________________________________________________________________________________________
с ЕГН └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘, Л.К. №: └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Издадена на: └─┴─╨─┴─╨─┴─┴─┴─┘ г. От МВР:
Давам/е изричното си и безусловно съгласие за извършване на справки/информация от държавни органи, институции, учреждения и регистри / НОИ, ЦКР, ГД ГРАО, Експириън
България ЕАД и други/ за оценка на кредитоспособността ми/ни или за целите на получаване на друг вид предварителна информация, необходима за сключването на договор
по мое/наше искане. С подписване на искането и/или договора за предоставянето на съответния банков продукт/услуга, декларирам/е , че съм/сме съгласен/и с извършването
на справките и с обработването на личните ми/ни данни, включително данни, които биха могли да представляват производствена или търговска тайна, за оценка на
моята/нашата кредитоспособност и за получаване на предварителната информация. Оторизирам/е “УниКредит Булбанк” АД, срещу задължението на третите лица да спазват
правилата за доверителност и конфиденциалност, Банката да разкрива пред тях факти и обстоятелства, представляващи банкова тайна по смисъла на чл. 62 от Закона за
кредитните институции, да обработва, пренася и използва по своя преценка цялата или част от предоставената информация по настоящи и предходни договорни отношения
между мен/нас и “УниКредит Булбанк” АД, плащанията, които съм/сме извършвал/и или извършвам/е по тези договори, както и всяко забавяне на плащанията или друго
неизпълнение по тези договори, в т.ч. посредством трети лица, на територията на Република България или извън нейните предели, при спазване на поверителния характер на
информацията съгласно действащото законодателство. При отказ за предоставяне на данни, банката няма да приеме /разгледа Искането за кредит.

Дата: └─┴─╨─┴─╨─┴─┴─┴─┘ г.

Място на подписване: гр./с. _____________________________, обл._________________________________________

Солидарен длъжник/Поръчител ……………………………………………………………………………………………
/име и подпис/
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