“Кредибъл” АД

Искане за предоставяне на заем

Договор № …………………………

ДО
“КРЕДИБЪЛ” АД
ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАЕМ

ЗАЕМОИСКАТЕЛ:
Име на фирмата: ……………………………………………………………………………………………………..……………………….
Регистрирана в търговския регистър на ……………………..….по ф.д. № ……..……../……….…… г.; Код по НКИД ………………
Идент. №

Идент. № за ДДС

Адрес на управление:……………………………………..…………………………………………………………………………………..
Седалище:…………..………………………………………………..……………….………………………………………………………..
Адрес за кореспонденция:…………………………………………..………………………………………………………………………..
Телефон/факс:……………………………………………………………...……; e-mail:.…………………………………………………...
ДЕЙНОСТ:


Стартиращ бизнес



Предмет на дейност

да

не

Търговия на дребно

Търговия на едро

Производство

Услуги

Селско стопанство

Други



Основни продукти/услуги:………………………………………………………………………….…………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………...


Адрес на осъществяване на дейността /производствен цех, склад, магазин, офис/ :

…………………………..……………………………………………………………………………………………………………………...
ЗАЕМОИСКАТЕЛЯТ се представлява от:
1.

…………..…………………………………………………………………………………..…. с ЕГН …………………………………
/трите имена/

длъжност:………………………………………………………………………………………..…..………………………………………...
адрес:…………………………………………………..…………………………; тел.:…………………….………………………………..
2.

…………..…………………………………………………………………………………..…. с ЕГН …………………………………
/трите имена/

длъжност:………………………………………………………………………………………..…..………………………………………...
адрес:…………………………………………………..…………………………; тел.:…………………….………………………………..
Моля, да ни бъде отпуснат заем в съответствие с правилата за предоставяне на заеми на “Кредибъл” АД, с които сме
запознати и със следните параметри:
1.

Размер:…………………………….………………/……………………………………………………………………………./ лева
/с цифри/
/с думи/

2.

Цел на заема



Оборотни средства

3.

4.



Инвестиционен

-

Стоки

-

Сграда

-

Материали

-

Машини

-

Други

-

Транспортни средства

-

Други

-

На траншове

-

Превод чрез РИНГС

Срок и начин на усвояване на средствата:
-

Еднократно

-

На дата

………………..
.

Срок на заема в месеци:.........………….................................................................……………………….......................………….......
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5.

Начин на погасяване:...........................………….......................……………………..............................................................................

6.

Гратисен период ……………………………….………………………………………………………………………………………..

7.

Обезпечение:


Ипотека на недвижим имот

Собственост на:……………………...………………………………………………………………………………………………………...
Описание:……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Тежести:………………………………………………………………………...……………………………………………………………...


Залог

Собственост на:……………………………………………………………………………………………………...………………………...
Описание:……………………………………………………………………………………………………………………………………...


Други

Описание:……………………………………………………………………………………………………………………………………...
8.

Декларирам, че:
8.1.

Заемоискателят е титуляр на следните сметки:
Банка

8.2.

Размер,
валута

Обезпечение

Размер, валута

Начин на погасяване

Вид на обезпечението

Краен срок

Размер

Наложени запори

Задължения към свързани лица, както следва:
Име

8.6.

Краен срок

Дължими държавни вземания, както следва:
Вид на вземането

8.5.

Остатъчен дълг

В момента ползваме банкови гаранции, както следва:

Банка

8.4.

BIC

В момента ползваме кредити от банки и заеми от други институции и лица, както следва:

Кредитор

8.3.

IBAN

Размер

Вид на задължението

Падеж

Не сме в процедура на приватизация, ликвидация и не сме обявени в несъстоятелност: (пояснете при необходимост)

……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………..
8.7.

Не сме поръчители по чужди задължения и не сме съдлъжници по такива задължения: (пояснете при необходимост)

……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………..
С настоящото, заемоискателят декларира и гарантира, че информацията в настоящето искане за заем, както и в
приложенията е вярна и точна. Заемоискателят потвърждава, че лицето подписало искането от негово име или предоставило
всякаква последваща документация, е официално упълномощено за това.
Заемоискателят се задължава да представи всякаква допълнителна информация на “Кредибъл” АД, във връзка с
проучването на искането за заем, като настоящата бланка и приложенията към нея ще останат в “Кредибъл” АД и в случай, че то
бъде отхвърлено.
Дата:......................................

Заемоискател:...........................................
/подпис,печат/
2

