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 ДО  
 КРЕДИБЪЛ АД 

ИСКАНЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАЕМ 
ЗАЕМОИСКАТЕЛ: 

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

имена по документа за самоличност 
Данни по документа за самоличност 
№ 
 

изд.на                 от ЕГН Гражданство 

Постоянен адрес 
Гр.(с.) п..к. 

 
ул.(ж.к.)№ 
 

бл. Вх. Ет. Ап. 

Настоящ адрес 
Гр.(с.) п..к. 

 
ул.(ж.к.)№ 
 

бл. Вх. Ет. Ап. 

Телефони  
Месторабота  

Фирма, Учреждение,Дирекция, отдел, клон, длъжност 

Основна дейност 
 

по трудов договор:  �  срочен   �   безсрочен 
по граждански договор:   � 

СЕМЕЙНО И ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ: 
І. Семейно положение 
�  неженен/неомъжена �  женен/омъжена              �  разведен(а)           �  вдовец (ица) 
1. Съпруг (а) – имена  
Л.К. № 
 

изд.на от ЕГН Гражданство 

Месторабота – наименование, адрес  
Длъжност:      

служ.тел. дом.тел. 

По трудов договор:       �  срочен         �  безсрочен          по граждански д-р:    � 
2. Др. членове на семейството - деца под 18 години; навършили 18 години, но учащи или войници:  

1. ..........................................................................................................................................ЕГН ................................ 

2. ..........................................................................................................................................ЕГН ................................ 

ІІ. Материално състояние: 
1. Получавани доходи: 
1.1. Доходи на Заемополучателя: 
 Източници  на 
доходи:                     

�  трудов 
договор            

�  граждански 
договор 

�     наеми            �      пенсия               �    други 

 
Обща сума на нетния месечен доход на Заемоискателя  - ……………….…………………………..……..лв. 
1.2. Доходи на Съпруг/а: 
 Източници  на 
доходи:                     

�  трудов 
договор            

�  граждански 
договор 

�     наеми            �      пенсия               �    други 

 
Обща сума на нетния месечен доход на Съпруга/та  - ….........…………….…………………………..……..лв. 

1. Недвижими имоти 

Вид на имота Местонахождение и данни от нотариалния акт за собственост: №, 
дата, стр.,партида, при нотариална служба на …..съд. 

Учредени тежести, залози, 
възбрани и др.   Да/Не 

   

   

2. МПС 
3. Парични средства по сметки в банки 
Банка титуляр на сметката вид (депозит/разплащателна) и № на 

сметка 
Сума валута 

     

Аз и членовете на семейството ми декларираме: 
1. Задължения към банки и други лица 
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Кредитор Размер, 
валута 

Вид на обезпечението Остатъчен 
дълг 

Краен срок Начин на погасяване 

      
2. Дължими държавни вземания, както следва: 
Вид на вземането Размер /хил.лв./ Наложени запори /имущество, банкови сметки/ 

   
3. Срещу мен и/или съпруга/та ми има (няма) образувани следните изпълнителни дела: 
№ на делото Съд Взискател Дължима сума 

по изп.лист 
Фаза Очакван изход 

      
4. Не съм поръчител по чужди задължения и не съм съдлъжник по такива задължения: 
      

Известно ми е, че за отразени неверни данни в настоящата декларация, нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

 
.........................................        Декларатор:......................................... 
(място и дата)           (подпис)  

  
Моля да ми бъде отпуснат заем в съответствие с съответствие с правилата за предоставяне на заеми на “Кредибъл” АД, с които 
съм запознат, и със следните параметри: 

 
Размер 

 
лева 

 
ПАРАМЕТРИ НА  
ИСКАНИЯ ЗАЕМ Словом 

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

лева 

Предназначение (цел)  

Усвояване � еднократно    � на части С междинни срокове на  усвояване 
(при повече от 6 планът за усвояване се дава в приложение) 

Срок и начин на погасяване       ………. месеца; равни вноски/намаляващи вноски  

Заемът да бъде предоставен по банкова сметка IBAN                        
 

ОБЕЗПЕЧЕНИЕ            
1. Парични средства    в Размер          валута 
 словом           
по сметка № _________________________________, водена на името на _____________________________ 
___________________________, ЕГН________________ при банка _______________, клон_______________ 
2. Ипотека върху недвижим имот           �   договорна �    законна 
Вид на имота    �  къща   �  апартамент    �  друг Придобиване Стойност  Данъчна оценка  

Данни от нотариалния акт за собственост 1. Собственост (имена на собственика) 

№ том дата нот.дело № 

Местонахождение  (адрес) служба по вписванията при ………..……съд 
Данни от нотариалния акт за собственост 2. Собственост (имена на собственика) 

№ том дата нот.дело № 

Местонахождение  (адрес) служба по вписванията при ………..……съд 
В случай, че заемът е необходим за доплащане цена на недвижим имот: Размер на собственото участие:........................ 
3. Поръчителство: 
3.1. Поръчител ( данни по документа за самоличност – имена, изд.на, от, №,ЕГН,гражданство) 
 

Дом.телефон Местоживеене- адрес 
Служ.телефон 

Налични задължения:  
Подпис на поръчителя ...................................................... 
3.2. Поръчител ( данни по документа за самоличност  – имена, изд.на, от, №,ЕГН,гражданство) 
 

Дом.телефон Местоживеене – адрес 
Служ.телефон 

Налични задължения:  
Подпис на поръчителя ...................................................... 
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4. Запис на заповед 
 �  Запис на заповед  - на предявяване, без протест, за размера на заема, с поемане на задължение за лихви върху сумата, при 
авалисти - ........... физическо/и лице/а и юридическо/ и лице/а - ............................... 
 
Авалисти по Записа на заповед: 
4.1. Авалист физическо лице (данни по документа за самоличност – имена, изд.на, от, №,ЕГН,гражданство) 
 

Дом.телефон Местоживеене- адрес 
Служ.телефон 

Налични задължения:  
Подпис на авалиста ...................................................... 
4.2. Авалист физическо лице ( данни по документа за самоличност  – имена, изд.на, от, №,ЕГН,гражданство) 
 

Дом.телефон Местоживеене – адрес 
Служ.телефон 

Налични задължения:  
Подпис на авалиста ...................................................... 
4.3. Авалист юридическо лице ( данни по  удостоверение за съдебна регистрация) 
 
Налични задължения:  
Подпис на представляващия ...................................................... 

 
Приложения към искането за заем 
1. Служебна бележка за доход на заемоискателя по Образец от “Кредибъл” АД 
2. Служебна бележка за доход на съпруг/а по Образец от “Кредибъл” АД 
3. Декларация за свързаност 
4. Други................................................................................................................................................................  
ЗАЕМОИСКАТЕЛЯТ се задължава да представи всякаква допълнителна информация на “Кредибъл” АД, във връзка с 
проучването на искането за заем, като настоящият формуляр и приложенията към него ще останат в “Кредибъл” АД и в 
случай, че то бъде отхвърлено. 
Поръчителите декларират, че общата сума на поръчителствата им, не надвишава размера на годишното им брутно трудово 
възнаграждение. 
ЗАЕМОИСКАТЕЛЯТ и поръчителите декларират, че са запознати с правилата за предоставяне на заеми на “Кредибъл” АД. 
ЗАЕМОИСКАТЕЛЯТ декларира, че: 
е получил стандартен формуляр за предоставяне на преддоговорна информация за заем; 
информацията в настоящото искане е вярна и точна и в случай на промяна във финансовото състояние (разпореждане или 
придобиване на активи, обременяване с тежести и др.) ЗАЕМОИСКАТЕЛЯТ поема задължение да представи нова декларация 
пред “Кредибъл” АД; 
приема без възражения правилата за предоставяне на заеми на “Кредибъл” АД и е получил екземпляр от същите при 
подписване на настоящата декларация; 
дава съгласие “Кредибъл” АД да проучи финансово състояние с цел потвърждаване на информацията, която е предоставена;  
е предоставил личните си данни доброволно и дава съгласието си “Кредибъл” АД да ги съхранява, използва и обработва в 
бъдеще, при спазване на реда и изискванията на Закона за защита на личните данни ЗЗЛД/ и Общите условия на       
“Кредибъл” АД;  
физическите лица, за които ЗАЕМОИСКАТЕЛЯТ е предоставил лични данни са дали своето изрично съгласие за 
обработването им за целта на настоящото искане и по реда на ЗЗЛД. Цел на обработването на предоставената информация е 
взимане на решение по искания заем от страна на “Кредибъл” АД. Предоставянето на данни има доброволен характер. При 
отказ да бъдат предоставени необходимите лични данни “Кредибъл” АД преустановява разглеждането на молбата за заем, 
поради невъзможност за оценка на риска. 
 

Дата:......................................      Заемоискател:........................................... 
           (подпис)  

Поръчители: 
         

1. .................................................................................... 
         (име, презиме, фамилия и подпис) 
         

2. .................................................................................... 
         (име, презиме, фамилия и подпис) 


