
                                     ИСКАНЕ ЗА КРЕДИТ НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ 

Aka 
   

вх. № ........................ дата ............................. 

  

ЛИЧНИ ДАННИ  

КРЕДИТОИСКАТЕЛ 
 
Име/Презиме/Фамилия 

     

Пол/Дата на раждане 
Мъж      Жена   Дата на раждане   ЕГН           

Документ за самоличност 
  N   Дата на издаване    Валидност                    .          

Издаден от   Националност    
 
Местоживеене/настоящ адрес –  
П.код/Град/Район/Улица №/Жилище 
№ 
 

 

Години на настоящия адрес   

Адрес за кореспонденция –  
П.код/Град/Район/Улица №/Жилище 
№/ Пощенска касета № 

 

Домашен телефон/Служебен 
телефон/Мобилен телефон/E-mail             

 
Желая да получавам извлечения по настоящия кредит на: Адрес за кореспонденция   E-mail   Bulbank Online  

Образование 
Основно    Средно    Средно специално     Полувисше   Висше                                                                                                                  

  
Семейно положение 

Семеен(на)    Несемеен(на)      Разведен (на)  Вдовец (ца)  Съжителство             брой деца под 18 г.  
 

Настоящ жилищен статус 
Собственик    Под наем (от частно лице)    Под наем (от  учреждение)     Живеещ  при познати/роднини                                                                         

 

СЪПРУГ(А) 
 
Име/Презиме/Фамилия      

Пол/Дата на раждане 
Мъж      Жена   Дата на раждане   ЕГН           

Документ за самоличност 
 N   Дата на издаване    Валидност                    .          

Издаден от   Националност    

Домашен телефон/Служебен 
телефон/Мобилен телефон/E-mail             

Образование 
Основно    Средно    Средно специално     Полувисше   Висше                                                                                                                  

ДАННИ ЗА ИСКАНИЯ КРЕДИТ 

Заявен размер   

                                                                    Сума    Валута                                                              

Словом   

Вид на кредита 
Овърдрафт    Потребителски    Ипотечен:      ограничена отговорност     пълна отговорност 

Друг кредитен продукт       

Предназначение / Цел 
    

Усвояване 
Еднократно     На части     Краен срок на усвояване (брой месеци)     
* Ако предвиждате усвояване на части, моля опишете в раздел „Допълнителна информация” по-долу подробности за траншовете 
на финансиране – суми и дати. 

Срок на кредита  
Срок на кредита (ГГ)        

Погасяване  
(Избор на гратисен  период е възможен 
само при заявено искане за ипотечен 
кредит) 

Анюитетни (равни) погасителни вноски     Намаляващи погасителни вноски     

Гратисен период  за главница    Гратисният период за главницата се определя до 12 месеца. 



 
                                    ИСКАНЕ ЗА КРЕДИТ НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ 
Предпочитан ден от месеца за падеж на 
погасителна вноска (ДД)   Ако не е посочен, плащането ще се извършва на първо число от календарния месец. 

Заявен размер на допълнителен кредит 
Овърдрафт  
 
*Ако желаете да кандидатствате 
допълнително и за кредит овърдрафт с 
настоящето искане е необходимо да 
попълните следните полета 

Сума       Валута      Срок на кредита (ГГ)                                                                       

Словом  

Предназначение / Цел  
 

 

ДОХОДИ 

КРЕДИТОИСКАТЕЛ 
 
Тип на трудова заетост 

 

Служител   Собствен бизнес  Процент на участие Студент  Свободна професия   

Договор за управление   Пенсионер  Безработен  Други        

Трудов договор 
Безсрочен     Срочен   Общ трудов стаж (ГГ/ММ)  Стаж на настоящата месторабота   

Професия 
 
Работодател 

 Длъжност   

 

 Лице и телефон за контакт  
 

СЪПРУГ(А) 
 
Тип на трудова заетост 

 

Служител   Собствен бизнес   Студент  Свободна професия  Договор за управление    

Пенсионер  Безработен  Други        

Трудов договор Безсрочен     Срочен   Общ трудов стаж (ГГ/ММ)  Стаж на настоящата месторабота                         
 

Професия 
 
Работодател 

 Длъжност   

 

 Лице и телефон за контакт  
 

 В случай че кредитоискателя и/или солидарния длъжник упражняват собствен бизнес, моля да се опише дейността по-подробно в раздел „Допълнителна информация” по-долу. 

ИЗТОЧНИК НА ДОХОДА НА КРЕДИТОИСКАТЕЛЯ – 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/ 

СУМА НА НЕТНИЯ 
МЕСЕЧЕН ДОХОД 

Трудови доходи /заплата/ BGN 

Доходи от собствен бизнес BGN 

Наеми и дивиденти BGN 

Пенсия BGN 

Други BGN 

ОБЩО ДОХОДИ НА КРЕДИТОИСКАТЕЛЯ: BGN 
ОБЩО ДОХОДИ НА ДРУГИ ЧЛЕНОВЕ НА ДОМАКИНСТВОТО: BGN 

ОБЩО ДОХОДИ НА ДОМАКИНСТВОТО: BGN 

 

НАСТОЯЩИ КРЕДИТНИ АНГАЖИМЕНТИ НА КРЕДИТОИСКАТЕЛЯ 

КРЕДИТОР                        
/име/ 

ВИД НА КРЕДИТА: /потребителски, ипотечен, 
стоков, кредитна карта, овърдрафт, лизинг, 
друго/ 

ВИД НА АНГАЖИМЕНТА: 
/кредитополучател, 
солидарен длъжник, 
поръчител, друго/ 

РАЗМЕР НА 
ОСТАТЪЧНИЯ 
ДЪЛГ в BGN 

РАЗМЕР НА 
МЕСЕЧНАТА 
ВНОСКА в BGN 

КРАЕН СРОК 
НА 
ИЗДЪЛЖАВАНЕ 

      

      
      

      

      
  ОБЩО: 

 

   

 
 



 
                                    ИСКАНЕ ЗА КРЕДИТ НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ 

 
 

НАСТОЯЩИ КРЕДИТНИ АНГАЖИМЕНТИ НА СЪПРУГ(А)  
КРЕДИТОР                        
/име/ 

ВИД НА КРЕДИТА: /потребителски, ипотечен, 
стоков, кредитна карта, овърдрафт, лизинг, 
друго/ 

ВИД НА АНГАЖИМЕНТА: 
/кредитополучател, 
солидарен длъжник, 
поръчител, друго/ 

РАЗМЕР НА 
ОСТАТЪЧНИЯ 
ДЪЛГ в BGN 

РАЗМЕР НА 
МЕСЕЧНАТА 
ВНОСКА в BGN 

КРАЕН СРОК 
НА 
ИЗДЪЛЖАВАНЕ 

      

      
      

      

      
  ОБЩО: 

 

   

 

НАЛИЧНИ АКТИВИ (без средства по сметки в УКБ) 

ВИД НА АКТИВА – моля, посочете:                                                
/недвижим имот, парични средства,  
финансови активи, дялове във взаимни 
фондове, застраховка, дялове в пенсионен 
фонд, друго/ 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ                                                                                                              
/адрес и вид на имота, вид на финансовия инструмент и др./ 

ПРИБЛИЗИТЕЛНА 
ПАЗАРНА СТОЙНОСТ 
в BGN/РАЗМЕР НА 
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 

   
   

   
   
   

 ОБЩО: 
 

 

ОБЕЗПЕЧЕНИЕ - ЗАЛОГ НА ВЗЕМАНЕ  

(В случай на поръчителство, попълнете Приложение 1,  

Залог на вземане по трудово/друго правоотношение   Залог на вземане върху наличности по сметка  

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

 
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.  

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. 

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.  

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 Приложение 1 - данни на ПОРЪЧИТЕЛ (посочва се бройката на приложенията) 
  

Имена и подпис  
Кредитоискател      Дата (дд/мм/ггггг)   

  
Имена и подпис   
Съпруг/а      Дата (дд/мм/ггггг)   

  



 
                                    ИСКАНЕ ЗА КРЕДИТ НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ 

Имена и подпис  
Солидарен/ни длъжник/ци      Дата (дд/мм/ггггг)   

 

Моля посочете откъде получихте информация за кредитните продукти на „УниКредит Булбанк“ АД:  

от служител на банката  от приятел/познат от интернет от средствата за масова информация 
 

от друг източник:…………………………………………………………………………………………………………………………(моля посочете) 
 

 

ДЕКЛАРАЦИИ 

 

Днес └─┴─╨─┴─╨─┴─┴─┴─┘г., 
 

Кредитоискател:  Долуподписаният/ната    _____________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                              

 
с ЕГН └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘, Л.К. №: └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    Издадена на: └─┴─╨─┴─╨─┴─┴─┴─┘ г.    От МВР:  _________ 

   
Съпруг/а: :  Долуподписаният/ната  _____________________________________________________________________________________________________________ 

 
с ЕГН └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘, Л.К. №: └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    Издадена на: └─┴─╨─┴─╨─┴─┴─┴─┘ г.    От МВР:  _________ 

Давам/е съгласие и оторизирам/е Банката пряко и/или чрез нейни контрагенти-трети лица, в т.ч. “Експириън България” ЕАД, 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 (в т.ч. “Експириън България” ЕАД) и да 
получава наличните в информационната му система данни за: нашите доходи и извършени осигурителни плащания,  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.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;  
 С подписа си потвърждавам/е получаването на изискуемата се по чл.19, ал.2 от Закона за защита на личните данни информация за личните данни от настоящото Искане 
(както и приложените към него документи), в т.ч. неговите изменения и допълнения. Давам/е изричното си, безусловно и неотменимо съгласие по смисъла на чл.19, ал.1 от 
Закона за защита на личните данни и чл. 62, ал.5 от Закона за кредитните институции, като потвърждавам/е доброволния му характер и оторизирам/е “УниКредит Булбанк” АД 
да обработва, пренася и използва по своя преценка цялата или част от предоставената информация по настоящи и предходни договорни отношения между нас и “УниКредит 
Булбанк” АД, плащанията, които сме извършвали или извършваме 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. Банката и определените от нея лица не носят отговорност за пропуски и грешки, допуснати при пренасяне и обработване на данните, както и при тяхното 
доставяне и използване, за което заявявам/е изричното си съгласие, като безусловно и неотменимо се отказвам/е от всички и всякакви претенции за вреди във връзка и / или 
по повод на такива пропуски и грешки или на каквито и да било недостатъци, които биха могли да послужат като основание за такива претенции, в т.ч. и в полза на трети лица. 
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, “Експириън България” ЕАД, в качеството му 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 в базата данни на “Експириън България” ЕАД. 

Информация по чл. 19 от ЗЗЛД 
Информация за „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД  като регистриран администратор на лични данни – Удостоверение на Комисията за Защита на личните данни № 0017830. 
Администраторът събира и обработва личните данни на физически лица за целите на сключване на договори за кредит и обезпечения, по които физическите лица са страни, 
както и за осъществяване законните му интереси във връзка със сключването и изпълнението на тези договори. 

Личните данни, предоставени на и обработвани от администратора, могат да бъдат разкривани на следните категории получатели:  
- Лица, оказващи съдействие във връзка с обслужването и събирането на вземания на администратора. 
- Банки и дружества от групата УниКредит. 
- Търговски партньори и контрагенти на администратора, на които той е прехвърлил вземането си по договора за кредит. 
- Търговци, които по силата на договор с администратора предоставят стоки на кредит или извършват друг вид услуги, свързани с банковите сделки, сключвани между 
администратора и гражданите, чийто лични данни се обработват. 
Лицата, чиито лични данни се обработват във връзка със сключването на договор с „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД имат право на достъп до и коригиране на отнасящите се до тях 
лични данни, обработвани от администратора, както и да възразят срещу обработването, разкриването или използването на личните им данни. Въз основа на гореизложеното 
и на основание чл.4. от ЗЗЛД ДЕКЛАРИРАМ/Е, че предоставям/е доброволно личните си данни и изразявам/е своето изрично съгласие събраните и обработвани от 
„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД  мои/наши лични данни да бъдат използвани за горепосочените цели, както и да бъдат предоставяни на лицата, описани в настоящата 
информация. При отказ за предоставяне на данни, банката няма да приеме /разгледа Искането за кредит. 
 
Долуподписан/ият/ата  

Имена .............................................................................................................................................. , ЕГН └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘, 
Имена.............................................................................................................................................. , ЕГН └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘, 
 
с подписването на настоящата декларация ПОТВЪРЖДАВАМ/Е, ЧЕ във връзка с искания кредит се съгласяваме, УниКредит Булбанк АД самостоятелно или  чрез Експириън 
България ЕАД да  използва моите/нашите лични данни за кредитни проверки, електронно или ръчно, както и да прави запитвания и да получава данни относно гражданската 
ми/ни регистрация от Националната база данни „Население”, като тези данни да бъдат обработвани съобразно раздел 1, точка 5 от Допълнителните разпоредби  на Закона за 
защита на личните данни. 
 

 

Дата: └─┴─╨─┴─╨─┴─┴─┴─┘ г.              Място на подписване: гр./с.   _____________________________, обл._________________________________________ 
 

 
 
Кредитоискател ……………………………………………………………………………                 Съпруг/а………………………………………………………………………………………… 
                                          /име и подпис/                                                                                                                                          /име и подпис/ 
 
 


