Приложение № 1
До
Мениджъра на Финансов център на
“БАНКА ДСК” ЕАД, гр………………...

Вх.№ …….….…/ …….…………

ИСКАНЕ ЗА ЦЕЛЕВИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ
ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

Кредитоискател:……………….…………………………………........………………………………………………
(трите имена по документ за самоличност)

гражданство ............................................................................................

ЕГН/ЛНЧ
Л.к. № ................................., издадена ......................от..........................
Постоянен адрес: п.к. ..........., гр./с. ......................................, ул./ж.к./№ .............................................., бл. ......., вх......, ап. ......, ет. .....
Студент/Докторант в ..........курс на ....................................................................................................................учебно заведение.
ВИД НА ИСКАНИЯ КРЕДИТ
КРЕДИТ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ
КРЕДИТ ЗА ИЗДРЪЖКА
РАЗМЕР НА ИСКАНИЯ КРЕДИТ
Сума на кредита: ……………… лева

Словом .................................……………...............................……………………....

Срок на издължаване …......………… години след изтичане на гратисния период.
За падежна дата по кредита за текущо потребление избирам ......... число на месеца.
ДАННИ НА КРЕДИТОИСКАТЕЛЯ:
Постоянен адрес по лична карта:
Област ………….……................, община ………………….……..,
Гр./с. …………..............................................................……………,
ул./ж.к………………................................................………………,

Местоживеене:
Област

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

0. Столица ...................................................................
1. Град

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

2. Село

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

ул./ж.к.

………………..........................................,

Бл. …..……, вх. ……….., ет. ………., ап. ….…..….
Бл. …..……, вх. ……….., ет. ………., ап. ….…..

Дом. телефон……………….., сл. телефон………..….…….
Мобилен телефон………………………… E-mail …………………………...................../за получаване на информация от Банката/
За разрешаване на кредита прилагам следните документи:
Отбележете с Х представените от Вас документи


Копие от документ за самоличност



Документ, удостоверяващ, че лицето не е загубило качеството си на студент/докторант с право да се запише

за следващ семестър към актуална дата


Копие на акт за раждане, в който студента/докторанта е посочен като родител



Копие от влязло в сила съдебно решение за осиновяване, в което студента/докторанта е посочен като родител



Документ, издаден от ВУЗ/научна организация, удостоверяващ, че студента/докторанта е имал такова качество

в годината на раждане или съответно осиновяване на детето


Други............................................................................
(моля опишете)

Кредитът ще се усвоява:


По разплащателна сметка на ...........................................................................................................IBAN………………………………………….



По разплащателна сметка на ........................................................................................................... IBAN………………………………………….



Кредитът ще се погасява чрез разплащателна сметка № ……………………….....................................



Декларирам, че нямам придобита същата образователно-квалификационна или образователна и научна степен.

(посочва се наименованието на ВУЗ/научна органицзация)
(посочва се името на студента/докторанта)



Декларирам, че нямам други кредитни задължения, които не съм обслужвал повече от 6 месеца.



Декларирам, че не ползвам същия кредит от друга банка.



Декларирам, че с новия кредит поемам ангажимент да сменя обслужващата ме банка.



Декларирам, че не съм лишен от родителски права и другият родител не ползва и не кандидатства за същия вид кредит.

Запознат съм с Условията на Банката за предоставяне на кредити за текущо потребление, както и с обстоятелството, че Банката
има право да откаже отпускането на кредита при наличието на обстоятелствата посочени в чл. 3, чл. 16 (4), чл.18 (5) и
регламента на глава 3, чл. 12, 13 и 14 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти.
Заявявам, че ми 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 настоящето Искане давам 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.

Подпис на кредитоискателя : ……………………………
Дата:………………………

