Приложение № 13 от ППКТПГ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНСКО И ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ
И ЗА СВЪРЗАНИ ЛИЦА
НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ КЪМ ИСКАНЕ ЗА КРЕДИТ №................/.........................................год. №................/.........................................год.

Настоящата декларация се попълва на основание чл. 61 от Закона за кредитните институции (ЗКИ).
Банката се задължава да не разкрива пред трети лица сведенията, съдържащи се в тази декларация и да ги използва
само за целите на искания кредит, освен ако не бъде задължена да извърши това по силата на закон.

Долуподписаният(те):
1......................................................................

2.......................................................................

......................................................................

.......................................................................

Известно ми(ни) е, че представянето на неточни и неверни сведения с настоящата декларация е основание за
предсрочна изискуемост на ползвания от мен кредит и за носене на наказателна отговорност по чл.чл. 248а и 313
от Наказателния кодекс.

ДЕКЛАРИРАМ(Е):
ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

0. Основно

0. Основно

1. Средно

1. Средно

2. Средно – специално

2. Средно – специално

3. Полувисше/специалист

3. Полувисше/специалист

4. Висше(бакалавър/магистър/доктор)

4. Висше(бакалавър/магистър/доктор)

(вярното се подчертава)

(вярното се подчертава)

СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

0. Неженен/неомъжена

0. Неженен/неомъжена

1. Женен/омъжена

1. Женен/омъжена

2. Разведен/разведена

2. Разведен/разведена

3. Вдовец/вдовица

3. Вдовец/вдовица

4. На семейни начала

4. На семейни начала

(вярното се подчертава)

(вярното се подчертава)

Брой лица в домакинството ...............................

Брой лица в домакинството .................................

Брой лица в домакинството
с доказан доход.....................................................

Брой лица в домакинството
с доказан доход .....................................................

Брой издържани лица .........................................

Брой издържани лица ...........................................

Брой членове на семейството .............................
(в т.ч. учащи се под 18 год. и войници)

Брой членове на семейството ..............................
(в т.ч. учащи се под 18 год. и войници)
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СОБСТВЕНО НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

СОБСТВЕНО НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

0. Апартамент/къща

0. Апартамент/къща

1. Търговски обект

1. Търговски обект

2. Земя

2. Земя

3. Друго

3. Друго

4. Повече от 1 апартамент/къща

4. Повече от 1 апартамент/къща

5. Апартамент/къща + земя

5. Апартамент/къща+земя

6. Търговски обект+земя

6. Търговски обект+земя

7. Повече от 1 търговски обект

7. Повече от 1 търговски обект

8. Частична собственост (идеална част)

8. Частична собственост (идеална част)

(вярното се подчертава

(вярното се подчертава)

Жилището в което живея е:

Жилището в което живея е:

0. Собствено

0. Собствено

1. На член от семейството

1. На член от семейството

2. Под наем

2. Под наем

3. На член от домакинството

3. На член от домакинството

(вярното се подчертава)

(вярното се подчертава)

От колко години живеете в него .......................

От колко години живеете в него .......................

БРОЙ МПС.............................................

БРОЙ МПС.............................................

Работя в... ..............................................................

Работя в... ..............................................................

с БУЛСТАТ......................................................................

с БУЛСТАТ......................................................................

като..........................................................................

като..........................................................................

от..........................................................................год.

от..........................................................................год.

общо трудов стаж ..............................................мес.

общо трудов стаж ..............................................мес.

Получавам общо чист
(нетен) месечен доход ...................................
лв.
в т. ч. от:
0. Безсрочен трудов договор ..................................лв.

Получавам общо чист
(нетен) месечен доход ...................................
лв.
в т. ч. от:
0. Безсрочен трудов договор ......................................лв.

1. Срочен трудов договор ...................................... лв.

1. Срочен трудов договор ......................................... лв.

2. Граждански договор.......................................... лв.

2. Граждански договор..........................................

лв.

3. Собствен бизнес ..............................................

лв.

3. Собствен бизнес ..............................................

лв.

4. Пенсия................................................................ лв.

4. Пенсия................................................................

лв.

5. Свободна професия..........................................

5. Свободна професия..........................................

лв.

лв.
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6. Управление и контрол......................................

лв.

6. Управление и контрол......................................

лв.

7. Наем ..................................................................

лв.

7. Наем ..................................................................

лв.

8. Други..................................................................

лв.

8. Други..................................................................

лв.

При трудови правоотношения и пенсии се посочва чистия(нетния) доход за последния месец, предхождащ искането за кредит, а при
останалите източници – средномесечния чист (нетен) доход за периода на текущата година.

Кредитни задължения:
Вид на кредита
(кредит за текущо
потребление,кредитна карта,
стокова карта, лизинг, покупки на
стоки на изплащане)

Към Банка /Друга финансова
институция

Остатъчен
размер на кредита

Размер на
погасителн
а вноска

Кредитоискател / встъпващ в дълг / заместващ в дълг №1: ………………………………………………………….
(вярното се подчертава)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Кредитоискател / встъпващ в дълг / заместващ в дълг №2: …………………………………………………………
(вярното се подчертава)

1.
2.
3.
4.
5.
Кредитоискател/ встъпващ в дълг/ заместващ в дълг №1 (вярното се подчертава): Декларирам, че към
……………………….. год. кандидатствам/не кандидатствам за кредит в търговска банка/друга финансова
институция.
С настоящото сведение декларирам, че към .............................год. съм икономически свързано лице по
смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции.
Кредитоискател/ встъпващ в дълг/ заместващ в дълг №2 (вярното се подчертава): Декларирам, че към
……………………….. год. кандидатствам/не кандидатствам за кредит в търговска банка/друга финансова
институция.
С настоящото сведение декларирам, че към .............................год. съм икономически свързано лице по
смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции.
Свързаност със съпруг, роднините по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до втора степен
включително. Посочват се тези от тях, за които деклараторът знае, че имат задължения към “Банка ДСК” ЕАД.
Име, презиме, фамилия

ЕГН

Родство

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Родство
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2.Свързаност с юридически лица, в чието управление деклараторът участва
Фирма

Булстат

Наименование на
управителния
орган

Длъжност
Фирма

Булстат

Наименование
на
управителния
орган

Длъжност

3. Свързаност с дружества, в които деклараторът има дялово или акционерно участие
Фирма

Булстат

Капитал

Участие в %

Фирма

Булстат

Капитал

Участие в %

4. Свързаност чрез упражняване на контрол: (а) посочват се юридическите лица, които са контролирани от
декларатора, (б) както и физическите и юридическите лица, които съвместно с декларатора контролират друго
юридическо лице.

(а) Фирма на контролираното
от декларатора д-во

(а) Булстат

(б) Име/Фирма на
контролиращия заедно с
декларатора

(б) ЕГН/Булстат

(б) Фирма на
контролираното
дружество

С подписването на настоящата декларация удостоверявам(е), че горните данни са верни. Задължавам(е) се да Ви
уведомя(им) за всяка промяна на данните, посочени в тази декларация, както и при възникване на свързаност между
мен(нас) и други лица в срок до 5 (пет) работни дни от датата на промяната.
С настоящата декларация давам(е) изричното си съгласие и пълномощие на “БАНКА ДСК” ЕАД чрез свой
представител да провери декларираните данни.
Декларирам/e, че ми/ни е предоставена информацията относно обработването на личните данни на физическите
лица от „Банка ДСК” ЕАД.
Актуалната информация относно обработването на лични данни на физически лица от „Банка ДСК“ ЕАД 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
С подписване на настоящата Декларация давам/е изричното си съгласие Банката да изисква и получава данни от
информационните масиви на НОИ и ГД ГРАО, при спазване изискванията на приложимото законодателство относно
защитата на личните данни и специалните закони.
Информиран съм, че личните ми данни могат да бъдат обработвани за нуждите на директен маркетинг на банкови
и свързани продукти и че имам право да възразя срещу това обработване на тел. 0700 10 375 или на e-mail:
call_center@dskbank.bg.
Подпис на кредитоискател ………………………….
Подпис на встъпващ в дълг ………………………….
Подпис на заместващ в дълг: ......................................

Подпис на кредитоискател……………………………..
Подпис на встъпващ в дълг …………………………...
Подпис на заместващ в дълг: .......................................

Дата.......................год. Гр.(с.)....................................

Дата.......................год. Гр.(с.)........................................

