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

Вх.№ …….….…/ …….……………

ИСКАНЕ ЗА ЦЕЛЕВИ КРЕДИТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕНТАЛНО ЛЕЧЕНИЕ
Втори
кредитоискател :………………….………………………………..............…….
(трите имена по документ за самоличност)
гражданство ............................................................................................ гражданство ........................................................................................................................
Кредитоискател:……………….…………………………………........…
(трите имена по документ за самоличност)

ЕГН/ЛНЧ

ЕГН/ЛНЧ

Л.к. №…...……….…………/…………………… от ...........………..

Л.к. №…...……….……......……/…………………… от ..........……...…..…..

(№ документ за самоличност) (дата на издаване)

(№ документ за самоличност) (дата на издаване)

КРЕДИТ ЗА ТЕКУЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ
Сума на кредита: ……………… лева/евро; Словом ................……………...............................……………………....
Срок на издължаване …......………… години; За падежна дата по кредита за текущо потребление избирам ......... число на месеца
Лихвеният процент по кредита, да бъде формиран от:
 референтен лихвен процент представляващ индикатор „среден лихвен процент по салда по срочни депозити в лева на
домакинства, със срок 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:………………………………………………………………………………………………………………….;
 по електронна поща: …………………………………………………;
 чрез електронно банкиране ДСК Директ;
 при явяване в поделение на Банката.
Ползвател на денталната услуга: ………………………………………………………………………………………………………….
(трите имена по документ за самоличност)

ДАННИ НА КРЕДИТОИСКАТЕЛЯ:

ДАННИ НА ВТОРИЯ КРЕДИТОИСКАТЕЛ:

Постоянен адрес по лична карта:

Постоянен адрес по лична карта:

Област ………………….……......, община ………………….……..,

Област ………………….……......, община ……….........………………….,

Гр./с. …………....................................................ПК.....……………,

Гр./с. ……………………..................................ПК.............................…,

ул./ж.к………………...............................................………………….,

ул./ж.к……………….......................................................………………….,

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

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

Местоживеене:
Област

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

0.Столица ................................................................

Местоживеене:
Област

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

0.Столица ................................................................

1.Град

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

1.Град

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

2.Село

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

2.Село

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

ул./ж.к.

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

ул./ж.к

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

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

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

Адрес за кореспонденция:

Адрес за кореспонденция:

Област ………………….……......, община ………………….……..,

Област ………………….……......, община ………………….……..,

Гр./с. …………....................................................ПК.....……………,

Гр./с. …………....................................................ПК.....……………,

ул./ж.к………………...............................................………………….,

ул./ж.к………………...............................................………………….,

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

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

Дом. телефон……………….., сл. телефон………..….……….

Дом. телефон……………....….., сл. телефон……………….….….

Мобилен телефон……………Телефон за контакт ..................

Мобилен телефон…………………Телефон за контакт ....................

E-mail: ……………………
(за получаване на информация от Банката)

За отказ от кредитиране по реда на чл. 18, ал. 1 от ЗПК, желая да
да бъда уведомен:
□ писмено, в поделението на Банката

ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА КРЕДИТА ПРЕДЛАГАМ(Е):
□

Залог на вземане по сметка

□

Поръчителство

□

Залог на влог /депозит в размер на …………………………….. Наличие на тежести ДА

□ НЕ □

Кредитът ще погасявам(e) чрез разплащателна сметка № ………………………......................................................................................................
Запознат/-и/ съм/сме с Условията на Банката за предоставяне на кредити за текущо потребление, както и с обстоятелството, че
Банката има право да откаже отпускането на кредита без да обосновава причината за това.
Информиран съм, че дължа еднократна такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит, която се събира след одобрение
на искането за кредит и не подлежи на връщане, вкл. и при упражняване правото на отказ.
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 защита на личните данни и
специалните закони.

Подпис на кредитоискателя :

....................………..........

Подпис на кредитоискатели:

....................……….......

