До
„БАНКА ДСК“ АД
Вх. №

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНСКО И ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ И ЗА СВЪРЗАНИ ЛИЦА
(ПОПЪЛВА СЕ ОТ ПОРЪЧИТЕЛИ)
Неразделна част към искане за кредит №
/
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 кредит, по който се поема поръчителство, освен ако
не бъде задължена да извърши това по силата на закон.

ЛИЧНИ ДАННИ
Поръчител 1

ЕГН/ ЛНЧ

име, презиме, фамилия

Документ за самоличност
№

издаден на

от

Постоянен адрес по документ за самоличност
област

град /село

община

пощенски код

община

пощенски код

ул./ж.к./№, бл., вх. , ет., ап.

Настоящ адрес
област

град /село

ул./ж.к./№, бл., вх. , ет., ап.

Адрес за кореспонденция
област

община

град /село

пощенски код

ул./ж.к./№, бл., вх. , ет., ап.

Телефон
домашен

E-mail адрес
служебен

мобилен

Образование

основно
полувисше/специалист
Семейно положение
неженен/неомъжена
Брой лица в домакинството
Брой членове на семейството

средно
висше (бакалавър/магистър/доктор)
женен/омъжена
разведен/а

средно-специално
вдовец/вдовица

на семейни начала

Брой лица в домакинството с доказан доход
Брой издържани лица

(в т.ч. учащи се под 18 год.)

Собствено недвижимо имущество

Жилището, в което живея е
Живея на този адрес от

апартамент/къща
търговски обект
земя
повече от 1 апартамент/къща
апартамент/къща + земя
търговски обект + земя
повече от 1 търговски обект
частична собственост (идеална част)
друго
собствено
на член от семейството
на член от домакинството
под наем
години
Брой МПС

Поръчител 2

ЕГН/ ЛНЧ

име, презиме, фамилия

Документ за самоличност
№

издадена на

от

Постоянен адрес по документ за самоличност
област

град /село

община

пощенски код

ул./ж.к./№, бл., вх. , ет., ап.

1

Настоящ адрес
област

община

град /село

пощенски код

ул./ж.к./№, бл., вх. , ет., ап.

Адрес за кореспонденция
област

община

град /село

ул./ж.к./№, бл., вх. , ет., ап.

Телефон
домашен

пощенски код

E-mail адрес
служебен

мобилен

Образование

основно
полувисше/специалист
Семейно положение
неженен/неомъжена
Брой лица в домакинството
Брой членове на семейството

средно
висше (бакалавър/магистър/доктор)
женен/омъжена
разведен/а

средно-специално
вдовец/вдовица

на семейни начала

Брой лица в домакинството с доказан доход
Брой издържани лица

(в т.ч. учащи се под 18 год.)

Собствено недвижимо имущество

Жилището, в което живея е
Живея на този адрес от

апартамент/къща
търговски обект
земя
повече от 1 апартамент/къща
апартамент/къща + земя
търговски обект + земя
повече от 1 търговски обект
частична собственост (идеална част)
друго
собствено
на член от семейството
на член от домакинството
под наем
години
Брой МПС

ДОХОДИ
Поръчител 1
Работодател

БУЛСТАТ

Длъжност

Година на назначаване

Общ трудов стаж
месеци

Декларирам, че към датата на настоящото искане не съм подал / получил предизвестие за прекратяване на трудово /служебно правоотношение
Нетен месечен доход от:
безсрочен трудов договор
лева
собствен бизнес
лева
лева
пенсия
срочен трудов договор
лева
договор за управление и контрол
лева
наем
лева
граждански договор
лева
свободна професия
лева
друго
лева
лева
Сума на общия месечен нетен доход
При трудови правоотношения се посочва нетния доход за последния месец, предхождащ искането за кредит, а при останалите източници – средномесечен нетен доход за периода на текущата година.

Поръчител 2
Работодател

БУЛСТАТ

Длъжност

Година на назначаване

Общ трудов стаж
месеци

Декларирам, че към датата на настоящото искане не съм подал / получил предизвестие за прекратяване на трудово /служебно правоотношение
Нетен месечен доход от:
безсрочен трудов договор
лева
собствен бизнес
лева
лева
пенсия
срочен трудов договор
лева
договор за управление и контрол
лева
наем
лева
граждански договор
лева
свободна професия
лева
друго
лева
лева
Сума на общия месечен нетен доход
При трудови правоотношения се посочва нетния доход за последния месец, предхождащ искането за кредит, а при останалите източници – средномесечен нетен доход за периода на текущата година.

КРЕДИТНА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ – Поръчител 1
Към кредитор

Вид на кредита

Разрешен размер

Ще се рефинансира
Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

2

КРЕДИТНА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ – Поръчител 2
Към кредитор

Вид на кредита

Разрешен размер

Ще се рефинансира
Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

СВЪРЗАНОСТ СЪС СЪПРУГ, РОДНИНИТЕ ПО ПРАВА ЛИНИЯ – БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ПО СЪРЕБРЕНА
ЛИНИЯ – ДО ВТОРА СТЕПЕН ВКЛЮЧИТЕЛНО
/посочват се тези от тях, за които поръчителят знае, че имат задължения към „Банка ДСК“ АД/
Име, презиме, фамилия

АД
АД

ЕГН

Родство

поръчител 1
поръчител 2

СВЪРЗАНОСТ С ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, В ЧИЕТО УПРАВЛЕНИЕ ПОРЪЧИТЕЛЯТ УЧАСТВА
Фирма

Булстат

Наименование на
управителния орган

Длъжност

поръчител 1
поръчител 2

СВЪРЗАНОСТ С ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ПОРЪЧИТЕЛЯТ ИМА ДЯЛОВО ИЛИ АКЦИОНЕРНО УЧАСТИЕ
Фирма

Булстат

Капитал

Участие в %

поръчител 1
поръчител 2

СВЪРЗАНОСТ ЧРЕЗ УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНТРОЛ
(а) посочват се юридическите лица, които са контролирани от поръчителя
(б) както и физическите и юридическите лица, които съвместно с поръчителя контролират друго юридическо лице
(а)

Фирма на контролираното от поръчителя дружество

Булстат

Име/Фирма на контролиращия заедно с
поръчителя

Фирма на контролираното дружество

поръчител 1
поръчител 2
(б) кредитоискателя

ЕГН/Булстат

поръчител 1
поръчител 2
С подписване на настоящото, декларирам(е), че:
1. 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.
2. С настоящата декларация давам(е) изричното си съгласие и пълномощие на „Банка ДСК“ АД чрез свой представител да провери декларираните данни.
3. Декларирам(е), че ми(ни) е известно, че предоставянето на неточни и неверни сведения с настоящата декларация е основание за носене на
наказателна отговорност по чл. 248а и чл. 313 от Наказателния кодекс.
год. кандидатствам/не кандидатствам за кредит в друга търговска банка/финансова институция.
4. Декларирам(е), че към
5. Заявявам(е), че ми(ни) е предоставена информацията относно обработването на личните данни на физическите лица от „Банка ДСК“ АД.
Актуална 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 всеки един офис на Банката. При поискване, информацията може да бъде предоставена и на хартиен носител.
С подписване на настоящата Декларация давам изричното си съгласие Банката, 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).
Подпис на поръчител 1
Подпис на поръчител 2
гр. (с.)

Дата

3

