До
„БАНКА ДСК“ АД
Вх. №

ИСКАНЕ ЗА ЦЕЛЕВИ КРЕДИТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕНТАЛНО ЛЕЧЕНИЕ
На основание чл. 61 от Закона за кредитните институции, с попълване и подаване на настоящия документ, кредитоискателят декларира и данни
за гражданско и имуществено състояние и за свързани лица. Банката се задължава да не разкрива пред трети лица декларираните данни и да
ги използва само за целите на искания кредит, освен ако не бъде задължена да извърши това по силата на закон.
Неразделна част от настоящото Искане за кредит за текущо потребление са Декларация в съответствие 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.

ЛИЧНИ ДАННИ
Кредитоискател

ЕГН/ ЛНЧ

име, презиме, фамилия

Документ за самоличност
№

издаден на

Гражданство
българско
Постоянен адрес по документ за самоличност

от

чуждо

област

град /село

постоянно пребиваващ

продължително пребиваващ

община

пощенски код

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

град /село

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

Втори кредитоискател

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.
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Настоящ адрес
област

град /село

община

пощенски код

община

пощенски код

ул./ж.к./№, бл., вх. , ет., ап.

Адрес за кореспонденция
област

град /село

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

ПАРАМЕТРИ НА ИСКАНИЯ КРЕДИТ
Ползвател на денталната услуга
име, презиме, фамилия

Размер на кредита
цифром

лева

евро

словом

Срок на издължаване
месеца
Падежна дата на кредита (1-28)
число на месеца
Методика на издължаване
равни погасителни вноски

намаляващи погасителни вноски

Лихвеният процент по кредита да бъде формиран от:
 еферентен лихвен процент, представляващ индикатор „среден лихвен процент по салда по срочни депозити в лева на домакинства, със срок
р
над 1 ден до 2 години“ и надбавка (за кредити в лева)
референтен лихвен процент, представляващ лихвен бенчмарк 6–месечен EURIBOR и надбавка (за кредити в евро)
При промяна на референтния лихвен процент в съответствие с посоченото в Раздел III „Разходи по кредита“ от Преддоговорната информация,
желая веднъж годишно да получавам информация за новия размер на месечната вноска за лихва и/или главница, както и нов погасителен план,
по един от следните начини:
на адрес

при явяване в офис на Банката

по електронна поща

чрез електронно банкиране „ДСК Директ“

Кредитът ще погасявам чрез разплащателна сметка в Банка ДСК с №
с титуляр

име, презиме, фамилия

Обезпечения
поръчителство на

поръчител/и

залог върху влог/депозит, в размер на

залог на вземане по сметка
Наличие на тежести

Да

За отказ от кредитиране по реда на чл. 18, ал. 1 от Закона за потребителския кредит, желая да бъда уведомен:

Не
писмено, в офис на Банката

ДОХОДИ
Кредитоискател
Работодател

Длъжност

БУЛСТАТ

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
2

Нетен месечен доход от:
безсрочен трудов договор
срочен трудов договор
граждански договор

лева
лева
лева

Сума на общия месечен нетен доход

собствен бизнес
договор за управление и контрол
свободна професия
лева

лева
лева
лева

лева

пенсия
наем
друго

лева
лева

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.

Втори кредитоискател
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
Кредитоискател
Към кредитор

Вид на кредита

Разрешен размер

Ще се рефинансира
Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

КРЕДИТНА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ
Втори кредитоискател
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 деклараторът знае, че имат задължения към „Банка ДСК“ АД/
Име, презиме, фамилия

АД
АД

ЕГН

Родство

кредитоискател

втори кредитоискател

СВЪРЗАНОСТ С ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, В ЧИЕТО УПРАВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАТОРЪТ УЧАСТВА
Фирма

Булстат

Наименование
на управителния
орган

Длъжност

кредитоискател

втори кредитоискател
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СВЪРЗАНОСТ С ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ДЕКЛАРАТОРЪТ ИМА ДЯЛОВО ИЛИ АКЦИОНЕРНО УЧАСТИЕ
Фирма

Булстат

Капитал

Участие в %

кредитоискател

втори кредитоискател

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 дружество

Булстат

кредитоискател

втори кредитоискател

(б) кредитоискателя

Име/Фирма на контролиращия заедно с декларатора

ЕГН/Булстат

Фирма на контролираното
дружество

кредитоискател

втори кредитоискател

С подписване на настоящото, декларирам(е), че:
1. Запознат(и) съм(сме) с Условията на Банката за предоставяне на потребителски кредити, както и с обстоятелството, че Банката има
право да откаже отпускането на кредита без да обосновава причината за това.
2. Информиран(и) съм (сме), че дължа(им) еднократна такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит, в случаите, в които е приложима,
която се събира след одобрение на искането за кредит и не подлежи на връщане, вкл. и при упражняване правото на отказ.
3. С подписването на настоящото искане удостоверявам(е), че горните данни са верни. Задължавам(е) се да Ви уведомя(им) за всяка промяна на данните,
посочени в това искане, както и при възникване на свързаност между мен(нас) и други лица в срок до 5 (пет) работни дни от датата на промяната.
4. С настоящото искане давам(е) изричното си съгласие и пълномощие на „Банка ДСК“ АД чрез свой представител да провери декларираните данни.
5. Декларирам(е), че ми(ни) 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.
6. Декларирам(е), че към год. кандидатствам/не кандидатствам за кредит в друга търговска банка/финансова институция.
7. 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 настоящото Искане 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 кредитоискател
Подпис на втори кредитоискател
гр. (с.)

Дата
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Приложение №2
(към чл. 2, ал. 2 от протокола за достъп до РН – НБД „Население“ № AУ04-268/22.11.16г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ
в съответствие 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

ЛИЧНИ ДАННИ
Долуподписаният

ЕГН/ ЛНЧ

име, презиме, фамилия

Документ за самоличност
№

издаден на

от

В качеството си на физическо лице, което кандидатства за кредит пред „Банка ДСК“ АД вписана в Търговския регистър с ЕИК 121830616, давам
изричното си съгласие на Банката да:
– извършва справки и получава следните мои лични данни – име, ЕГН, постоянен и настоящ адрес, семейно положение, брой деца, ненавършили
пълнолетие, от Регистъра на населението – Национална база данни „Население” (РН – НБД „Население“), както и да ги обработва, с цел
осъществяване на проверки за кредитоспособността ми, във връзка с предоставянето на кредит;
– д а предоставя личните ми данни на органи, институции и лица, на които администраторът е длъжен да предоставя лични данни по силата на
действащото в Република България законодателство (Българска народна банка; Национална агенция за приходите; Национален осигурителен
институт; Комисия за финансов надзор; Национален статистически институт; Агенция за финансово разузнаване; съд; прокуратура; следствие;
Министерство на вътрешните работи; външни одитори; Централен депозитар).
Запознат съм с последиците от отказ да предоставя информация и имам право:
– на достъп до отнасящите се до мен лични данни, получени от РН – НБД „Население“, обработвани от „Банка ДСК“ АД , както и да поискам
промяна, коригиране и актуализиране на тези данни;
– да възразя срещу обработването на личните ми данни съгласно чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Подпис на декларатор
Име и фамилия
гр. (с.)

Дата
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