Попълва се от лицата, които вече са клиенти на търговската банка и ползват кредит по Програмата
Приложение № 1б
Към
Финансово споразумение за гарантиране на портфейл от кредити по Програма за гарантиране на
безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията
от COVID-19
ИСКАНЕ ЗА КРЕДИТ
От…………………………………………………………………………………………………………………...
(имена по документ за самоличност)
ЕГН/ЛНЧ ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Документ за самоличност № ……………………

Дата на издаване ……………………………….……

Издаден от ……………………………………Гражданство …………………………………….…………….
Постоянен адрес по документ за самоличност
община

…………………..,

гр./с.

област ………………………………………..,

………………………...,

ПК

……….…,

ул./ж.к.

………………………………, бл. ………….., вх. ………., ет. ………, ап. ……..
Местоживеене

област …………….., община ………………, гр./с. ……………………………, ПК ……
ул./ж.к. ………………………………, бл. ………….., вх. ………., ет. ………, ап. ……..

Адрес за кореспонденция област …………….., община ………………….., гр./с. ………………………..…,
ПК ………

ул./ж.к. …………………………………, бл. ………….., вх. ………., ет. ………, ап. ………..

Домашен телефон …………………………., Сл. телефон ………………, Мобилен телефон ……………
Телефон за контакт ………………, Е-mail адрес …………………….
в качеството ми на Кредитополучател по Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на
хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от Covid-19 (Програмата)
Размер на отпуснат кредит……………..……… лева
Попълва се вярното.
Данни за длъжност, месторабота и настоящ работодател на кредитополучателя:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…
(адрес, наименование и ЕИК)
Данни за самоосигуряващото се лице:

Попълва се от лицата, които вече са клиенти на търговската банка и ползват кредит по Програмата
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Име на осигурителя, Булстат/ЕИК, адрес, на който упражнява дейността, основанието за самоосигуряването ,
вида упражнявана дейност от самоосигуряващото се лице)
Размер на искания кредит: …………………………………………………………….…../
(Може да получите само разликата между 6 900 лева и вече отпуснатият Ви кредит от същата банка.
Минималният размер на кредита по Програмата е общо 2 600 лева).
Срок, за който искам кредита:……………………………………………………години
(Можете да издължите кредита в следващите 5 (пет) години. Можете да посочите и по-кратък срок за
издължаване. Ако върнете кредита предсрочно не дължите никакви наказателни такси заради това на
Банката.)
Гратисен период, след изтичането на който ще започна да връщам кредита………..бр. месеци
(Можете да не връщате кредита поне 6 месеца, след като сте го изтеглили но не повече от 2 години след
като сте го изтеглили)
За падежна дата по кредита за текущо потребление избирам ......... число на месеца
Разплащателната сметка, служеща за усвояване и обслужване на дълга по кредита е следната банкова
сметка:BG……STSA…………………………………………………………………., открита на мое име при Банка ДСК АД
Задължавам се:
1.
Да използвам кредита само за свои лични нужди. Приемам и ще спазвам безусловно ЗАБРАНАТА да
използвам средствата от кредита за стопанска дейност, както и за каквато и да е забранена от закона
дейност;
2.
Да върна кредита в договорения с Банката срок или да върна тези средства в срока, посочен ми от
Българска банка за развитие АД;
3.
Да оказвам пълно съдействие и да предоставям точно, и в срок всяка поискана ми информация от
страна на Банката, Българска банка за развитие АД или на техен представител;
Информиран/а съм, ясно и недвусмислено съзнавам и се съгласявам, че:
1.
Кредитът ми е предоставен като антикризисна мярка по Програмата за гарантиране на безлихвени
кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от Covid-19;
2.
Доброволно и осъзнато предоставям и давам съгласие Българска банка за развитие АД да обработва
моите лични данни, които са посочени в това искане и/ или съдържащи се в предоставени от мен
документи, които лични данни са събрани по повод на това искане за кредит и/или са описани в
сключения от мен договор за кредит, както и тези, които ще касаят последващото издължаване и
администриране на кредита;
3.
Уведомен съм, че Банката обработва моите лични данни в защита на своя легитимен интерес като
Кредитор и Българска банка за развитие АД обработва моите лични данни в защита на своя
легитимен интерес като доставчик на гаранция/ Кредитор, както и като изпълнител на правителствен
мандат;
4.
Мои лични данни: имена, осигурителен статус, обслужваща банка, работодател, адрес, размер, дълг
и начин на издължаване по кредита, могат да бъдат предмет на обработка, обмен и публикуване по
повод на специално създаденият за Програмата регистър при Българска банка за развитие АД, чиято

5.

Попълва се от лицата, които вече са клиенти на търговската банка и ползват кредит по Програмата
цел е да осигури прозрачното и правилно изпълнение на Програмата за гарантиране на безлихвени
кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от Covid-19;
Подробно и добросъвестно съм се информирал/а за правата ми като субект на лични данни от сайта
на Българска банка за развитие АД или от друг източник …………………..………………….…..
(Моля, посочете другият източник, от който сте се информирал/а за правата си);

6.

С подписване на настоящото Искане Кредитоискателят заявява, че му e предоставена информацията
относно обработването на личните данни на физическите лица от „Банка ДСК” АД. Актуалната
информация относно обработването на лични данни на физически лица от „Банка ДСК“ АД може да
бъде намерена на интернет страницата www.dskbank.bg, както и във всяко едно поделение на
Банката. При поискване, информацията може да бъде предоставена и на хартиен носител.

7.

С подписване на настоящето Искане давам изричното си съгласие Банка ДСК, при спазване
изискванията на приложимото законодателство относно защитата на личните данни и специалните
закони, да изисква и получава от информационните масиви на НОИ и НАП - лични данни, които
представляват също данъчна и осигурителна информация (например: размер на доходи, размер
на начислени, установени или платени задължителни осигурителни вноски, наличие или липса на
публични задължения), както и от ГД ГРАО - лични данни, които представляват също данни за
гражданското състояние (например: семейно положение) .

С подписване на настоящото Искане за кредит, аз, …………………………………………………………..………………………
с ЕГН ………………………………., в качеството ми на Кредитополучател по Програма за гарантиране на безлихвени
кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от Covid-19
/”Прорамата”/, която се осъществява съвместно с Банка ДСК АД
Декларирам, че понастоящем съм в неплатен отпуск, поради временно спряна (изцяло или частично)
дейност на работодателя ми, което е в следствие на пандемията от CoVid-19 и ще се върна на работа, след
като неплатеният отпуск изтече. ДА / НЕ
Ако верният отговор е ДА, следва да предоставите на банката документ от работодателя за
неплатения отпуск
Декларирам, че към датата на кандидатстването ми за кредит е прекъсната дейността, която упражнявам
като самоосигуряващо се лице и това е следствие от пандемията от CoVid-19 (Пандемията) и имам
намерение да възобновя така прекъснатата от мен дейност. ДА / НЕ
Ако верният отговор е ДА, следва да предоставите на банката подадената по надлежен ред
декларация за прекъсване на дейност по образец на НАП.
За удостоверяване на декларираните от мен обстоятелства предоставям следните документи:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………………….……
3…………………………………………………………………………………………………………………..……….

Декларирам, че ще използвам средствата от Кредита единствено и само за удовлетворяване на мои лични
потребности и за лични разходи, като физическо лице и няма да използвам, под никаква форма и начин
финансирането по Програмата за стопанска/ търговска дейност, независимо от собствеността, правната и
организационната форма, под която се извършва дейността;

Попълва се от лицата, които вече са клиенти на търговската банка и ползват кредит по Програмата
Известно ми е, че за неверни данни, както и за предоставяне на неверни сведения с цел получаване на
кредит нося наказателна отговорност, а също и административно наказателна отговорност, ако невярно
посоча данни или обстоятелства в данъчна декларация, водещи до определяне на данъка в по-малък
размер или до освобождаване от данък.
С подписването на настоящото декларирам изрично, че съм запознат изчерпателно с условията на
Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат
труд
поради
пандемията
от
Covid-19,
прилагана
от
ББР
АД,
съвместно
с
банка ........................................................, всички посочени от мен факти и обстоятелства са верни, както и че
не са ми известни други обстоятелства, които са пречка да бъда ползващо лице по тази Програма.
Декларирам, че при узнаване на такива обстоятелства ще предоставя на Банката незабавно писмено
уведомление.
Декларирам, че ми е известно, че предоставянето на неточни и неверни сведения е основание за
предсрочна изискуемост на ползвания от мен кредит и за носене на наказателна отговорност по чл. 248а и
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Неразделна част от настоящото Искане за кредит за текущо потребление са Декларация-Съгласие в
съответствие с чл. 6, параграф 1, б. „а" и чл. 4, т.11 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и
на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО
Дата .........……. месец ……… год…….......
…….....................................……………………………
Град………………………………
(подпис на декларатора - кредитополучател)
Раздел “Приложени документи”:
1. Валиден документ за самоличност - л.к. или паспорт;
2. Данни за работодателя, и за сключения трудов договор, в рамките на който лицето понастоящем е в
неплатен отпуск (ако това е приложимо);
3. Документ от работодателя – служебна бележка или заповед или друг аналогичен документ, с който се
установява неплатения отпуск, в който лицето е и към датата на кандидатстването за кредит (ако това е
приложимо);
4. Други документи, ако е необходимо за положителния резултат от кандидатстването.
5. Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице“ по образец на НАП, чрез която е декларирано
по надлежен ред временното прекъсване на дейността на самоосигуряващото се лице; (Относно
кредитополучател - самоосигуряващо се лице, ако това е приложимо)
6. Копие от договора за кредит по Програмата.
Дата:
Кредитополучател: ……………………………………………………………, подпис …………………………………………...

