ФК 03.03.42/06

Декларация на съдлъжник

към Искане за кредит и кредитна карта за малки предприятия от
_______________________________ (дата) и предоставен във връзка с него
кредитен лимит в размер на __________________________ (сума и валута
на кредита)

(Попълнете с печатни букви и отбележете с “Х”, където е необходимо)
ДАННИ НА КРЕДИТОИСКАТЕЛЯ
/наименование и правно-организационна форма на юридическото лице/

БУЛСТАТ/ЕИК

ЕГН / ЛНЧ
/име, презиме, фамилия на кредитоискателя по документ за самоличност/
ЛИЧНИ ДАННИ НА СЪДЛЪЖНИКА
от

/име, презиме, фамилия на кредитоискателя по документ за самоличност/
Образование

без образование

основно

Е Г Н / ЛНЧ

средно

бакалавър

магистър

Лична карта
лк №

Дата на издаване

Издадена от

Гражданство

Дата на валидност

Българско

Чуждо:

Брой години на настоящия адрес

Адрес по лична карта
/град (населено място)/

/П.К./

/ж.к., ул.№, бл., вх., ет., ап./

/град (населено място)/

/П.К./

/ж.к., ул.№, бл., вх., ет., ап./

Настоящ адрес
Контакти
Телефони за връзка
/домашен*/

/име на собственик на телефона/

/мобилен/

/служебен/

*Ако нямате домашен телефон посочете телефон на роднина по права линия
Семейно положение

Семеен (женен/омъжена)
Несемеен
Вдовец/Вдовица
Разведен/Разведена
Несемеен, но живее с партньор
Брой членове на семейството
Общо (вкл.деца над 18 на издр.на семейството)
Деца под 18 години
Материално състояние
Местоживеене
Живея при родители не притежавам недвижим имот
Живея под наем
Живея в собствено жилище и притежавам недвижими имоти
Живея в собствено жилище (единствено)
Собствен бизнес/Работодател
Име на фирмата:

Булстат /ЕИК/

Адрес
/град (населено място)/
/П.К./
Телефони за връзка
/мобилен/
E - mail

/ж.к., ул.№, бл., вх., ет., ап./
/служебен/

/факс/

Трудови правоотношения
Трудови правоотношения
срочен до
безсрочен трудов договор
Заемана длъжност
Трудов стаж при настоящия работодател
под 6 мес.
Нетни доходи

свободна професия
граждански дог./за управление до
Общ трудов стаж (в месеци)
от 6 мес. до 1 год.

от 1 до 3 год. от 3 до 5 год.

над 5 год.

Съществуващи задължения към физически и юридически лица,вкл.покупка на лизинг,покупки на
изплащане и др.
кредитор
валута размер
падеж
обезпечение
месечна погасителна вноска,лева
ДЕКЛАРАЦИИ за Съдлъжника
I. Декларация за заведени от и срещу мен граждански,изпълнителни и други дела:
Тази Декларация се съставя съобразно изискванията на Закона за кредитните институции и свързаните с него нормативни
актове.
Задължавам се да уведомявам писмено Райфайзенбанк (България) ЕАД за всички нововъзникнали
граждански,изпълнителни и други дела от и срещу мен в срок от тридесет дни от възникването им, съответно от промяната
им. Задължавам се на всеки12 месеца да актуализирам писмено информацията за всички граждански и изпълнителни
дела, заведени от или срещу мен.
Сроковете за уведомяване и актуализиране на информацията(ако има такава), дадена с тази декларация, текат от датата
на подписване на договор за съответната кредитна сделка по повод цитираното по-горе искане.
Дело №, съд, качество на кредитополучателя
/ищец,жалбодател,ответник,взискател/,отсрещна
страна

Предмет на делото, размер

Обезпечителни мерки и

на иска/пълен или частичен

приключени инстанции – как

Декларирам, че по смисъла на чл. 5 от Закона за чуждестранните инвестиции и ал. 1, т. 2 и 3 от ДР на Валутния Закон:
СЪМ чуждестранно лице.

НЕ СЪМ чуждестранно лице.
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II. Декларация за свързаност и кредитна задлъжнялост:
съгл.Закона за кредитните институции /ДВ бр.59/21.07.2006/ и Наредба № 22 на БНБ за Централния кредитен
регистър /ДВ бр.62/09/
Задължавам се на всеки 12(дванадесет) месеца или при промяна в декларираните обстоятелства да актуализирам
Свързаност, съгласно пар.1, т.3 от Наредба № 22 на БНБ, в т.ч. :
1. Съпрузите, роднините по права линия - без ограничение, по съребрена линия роднините по сватовство - до трета степен включително
/моля посочете трите имена по документ за самоличност и ЕГН/:
а/
б/
в/
г/

Декларатор / Авалист: ……………………...............……………….
/Подпис/

до четвърта степен включително и

ЕГН
ЕГН
ЕГН
ЕГН

.............................................................
/Дата/

2. Фирма-работодател (наименование;правно-организационна форма;седалище)
Булстат /ЕИК/
3. Участие в търговски дружества /наименование,седалище,БУЛСТАТ/,размер на участието,участие в управителни и
контролни органи:
а/
Булстат /ЕИК/
б/
Булстат /ЕИК/
в/
Булстат /ЕИК/
4. Други видове свързаност:
5. Кредитна задлъжнялост на свързаните с кредитоискателя лица, изчерпателно посочени в т.I по горе
Декларирам следните налични на свързаните с мен лица, финансови задължения към местни търговски банки и други
финансови институции (кредити, поръчителства, зз и др.)

свързано лице

размер и валута

финансова институция

падеж

обезпечение

Декларирам, че към датата на настоящата декларация:
ИМАМ следните установени публични(данъци,акцизи,задължителни осигурителни вноски,митни сборове,такси,глоби и
др.)задължения:
посочва се вида на публичното задължение и документа,с който е установено,вкл. и задължения по невлезли в сила
актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения
Връчени актове за възлагане на ревизия (изписват се точно актовете):
НЯМАМ установени публични задължения (данъци, вкл. акцизи, задължителни осигурителни вноски, митни сборове,
такси, глоби и др.)
Декларация: Съгласен съм предоставените от мен мои и на трети лица лични данни да се съхраняват и използват от
Банката, по повод извършване на проверки в ЦКР и при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните
данни. Давам съгласие Банката да изисква данни, които съставляват лични данни по смисъла на Закона за защита на
личните данни (ЗЗЛД), като овластявам банката да действа като мой пълномощник по смисъла на ЗЗЛД.

Информиран съм, че за целите на проверка на кредитоспособността ми, Райфайзенбанк (България) ЕАД служебно, на
основание чл. 87, ал. 11 от ДОПК, ще извърши проверка в НАП за наличие или липса на публични задължения на мое
има, както и че ще обработва личните данни, станали и известни във връзка с тази проверка.
Декларация: Декларирам,че информацията посочена в това искане е вярна и точна и разрешавам Банката да я
проверява по всяко време.
Декларация: Давам съгласие банката да проучи моето финансово състояние, с цел потвърждаване на информацията,
която съм предоставил чрез настоящото искане.
Декларация: Декларирам, че ми е известна наказателната отговорност по чл. 254 от Наказателния кодекс за невярно
предоставена информация на Банката.
Във връзка с изискванията за защита на личните данни, при встъпване в делови отношения Банката предоставя на
Солидарния длъжник Формуляр - Информация за обработване и защита на лични данни.

Декларатор / Съдлъжник: ……………………...............……………….
/Подпис/

.............................................................
/Дата/
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