ИСКАНЕ ЗА КРЕДИТ + КРЕДИТНА КАРТА
(Попълнете с печатни букви и отбележете с „х“, където е необходимо)

Канал за продажба: ☐ Банков офис ☐ Банков консултант ☐ Трета страна
Банков консултант/
Трета страна

ID на процес

Референтен номер

Вид кредит
☐ Потребителски кредит
одобрение
☐ Потребителски кредит с ипотека
☐ Потребителски кредит с ипотека
при условията на ограничена
съгласно чл. 24(2), т.1 от ЗКНИП

☐ Жилищен кредит

☐ Жилищен кредит – предварително

☐ Жилищен кредит с ипотека при ☐ Жилищен кредит с ипотека при условията на
условията на ограничена
ограничена отговорност съгласно чл. 24(2),
отговорност съгласно чл. 24(2),
т. 1 от ЗКНИП – предварително одобрение
т. 1 от ЗКНИП
☐ Кредит по програма „Лоялен клиент“

ЛИЧНИ ДАННИ ЗА КРЕДИТОИСКАТЕЛ
от

ЕГН

Образование

☐ Основно

☐ Средно

☐ Бакалавър

Социална група ☐ държавен служител
☐ ръководен персонал
☐ свободна професия/собственик ☐ студент
☐ домакин/домакиня

☐ Магистър

☐ Доктор

☐ служител в частна фирма
☐ пенсионер

Адрес по лична карта
/град (населено място)/

/П.К./

/град (населено място)/

/П.К./

/ж.к., ул. №, бл., вх., ет., ап./

Настоящ адрес
Контакти

/ж.к., ул. №, бл., вх., ет., ап./

Брой година на настоящ адрес

Телефон за връзка
/домашен/

/мобилен/

E-mail

/служебен/

Семейно положение ☐ Семеен
☐ Несемеен ☐ Разведен/Разведена ☐ Вдовец/Вдовица ☐ Неженен/Неомъжена,
(женен/омъжена)
но живее с партньор
Брой членове на семейството

общо (вкл. деца над 18г. на издръжка
на семейството)

деца под 18г.

Материално състояние
Местоживеене

☐ Живея под наем ☐ Живея при роднини/приятели, ☐ Живея в собствено ☐ Живея в собствено жилище
не притежавам личен имот
жилище (единствено) и притежавам недвижими
имоти
Други притежавани от клиента активи ☐ Не притежавам ☐ Притежавам ☐ Притежавам лек ☐ Притежавам лек автомобил
персонален
автомобил
и персонален компютър
компютър
Притежание на МПС

☐ Да ☐ Не Марка на МПС

Ползвани кредити

☐ ползвам в момента кредит

Година на производство на МПС
☐ ползвал съм кредит и съм го издължил

☐ никога не съм ползвал

Работодател
Име на фирмата-работодател:

Булстат (ЕИК)

Адрес:
/град(населено място)/

/П.К./

/ж.к., ул. №, бл., вх., ет., ап./
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Телефон за връзка с работодателя
/мобилен/

/служебен/

Кредитоискателят дава изричното си съгласие, при обработка на искането Банката да се свърже с работодателя, с цел
потвърждение на декларираните данни, посредством телефонно обаждане.
Трудови правоотношения
Трудови правоотношения ☐ срочен договор ☐ безсрочен трудов договор ☐ свободна професия/ ☐ граждански договор
до
търговец
до
☐ договор за управление до
Заемана длъжност
Начин на получаване
на работна заплата:

☐ заповед за назначение

Професия
☐ в брой

Общ трудов стаж (в месеци)

☐ по сметка в друга банка

Трудов стаж при настоящия работодател (в месеци)

☐ по сметка в Кей Би Си Банк България ЕАД
Дата на получаване на възнаграждение:

Доходи

Задължения

Нетен доход от работна заплата

Разходи за наем

Доходи по данни от ГДД

Задължения по кредитни карти на Кей Би Си Банк

Доходи от наем

България ЕАД (5% от одобрения лимит)

Други доходи(майчинство, пенсия, втори трудов договор, издръжка)

Други разходи(издръжки за дете и др.)

Други доходи(извън посочените по-горе)

Причина за разходите

Съществуващи задължения към физически и юридически лица, вкл. и покупки на лизинг, покупки на изплащане и др.
кредитор

валута

разрешен размер

обезпечение

падеж

месечна погасителна вноска

Рефинансиране – Да/Не

ДАННИ ЗА КРЕДИТА
ДАННИ ЗА ИПОТЕЧНИЯ КРЕДИТ
Размер на кредита
/цифром/

/словом/

Размер на самоучастие
/цифром/

/словом/

Срок на кредита

Гратисен период

/в месеци/

/в месеци/

Валута

Цел на кредита

Срок на фиксирана лихва /в месеци/
Вид погасителен план ☐Анюитет ☐Намаляващи вноски(рати) ☐Индивидуален Число на падеж ☐5-то ☐10-то ☐15-то ☐20-то
Метод на плащане на ипотечния кредит: ☐ С превод на работна заплата

☐ В брой

Ползване на допълнителни услуги: ☐ Застраховка на кредитните вноски ☐ Сметка „За всеки ден“ или неин еквивалент
„Сигурност ПЛЮС“
Обезпечение
☐ Ипотека
/адрес на недвижимия имот/
/пазарна стойност/

/цена по предварителен договор/

собственост на
/име, презиме, фамилия; наименование на фирмата строител/

Вещни тежести ☐ Да ☐ Не

Ползване на имота ☐ Основно жилище ☐ Отдаване под наем ☐ Друго
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ДАННИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ КРЕДИТ/КРЕДИТ ПО ПРОГРАМА „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ“
Размер на кредита
/цифром/

Срок на кредита /в месеци/

/словом/

Валута

Цел на кредита

Число на падеж (месечно) ☐ 5-то ☐ 10-то ☐ 15-то ☐ 20-то
Срок на фиксирана лихва /в месеци/
Метод на плащане на ипотечния кредит: ☐ С превод на работна заплата

☐ В брой

Ползване на допълнителни услуги: ☐ Застраховка на кредитните вноски ☐ Сметка „За всеки ден“ или неин еквивалент
„Живот ПЛЮС“
☐ А. Без обезпечение
☐ Б. Поръчител
ЕГН
/три имена на поръчителя по документ за самоличност/

☐ В. Залог на парични средства

собственост на
/вид, валута и стойност/

/име, презиме, фамилия/

Клиентски №
Във връзка с участието ми в програма „Лоялен клиент“, желая да бъде погасен от мен ползвания потребителски кредит
......................................., по договор от .......................................... със средства от кредита, който ще ми бъде отпуснат съгласно
настоящето искане за кредит.
КРЕДИТНА КАРТА
ЖЕЛАЯ да ми бъде издадена кредитна карта без такса за първата година
☐ Visa Classic
☐ Месечна/☐ Годишна такса
☐ (BGN)/☐ (EUR)
Име и фамилия за отпечатване върху кредитната картата
(24 символа на кирилица или латиница вкл. интервалите)

Адрес за извлечения/адрес за кореспонденция
☐ по e-mail:
☐ на постоянен адрес

☐ на настоящ адрес

ПИН за своята карта задавате на ПОС терминал в офис на Кей Би Си Банк България ЕАД при получаване на картата. В
случай че желаете да получите ПИН чрез текстово съобщение, моля, посочете мобилен телефонен номер на български
мобилен оператор: +359 ………………………………
За да получите ПИН чрез текстово съобщение, изпращате SMS на кратък номер, за което мобилният оператор събира такса: 0.25 лв. (без ДДС) за
потребители на A1 и Vivacom; 0.24 лв. (без ДДС) за потребители на Yettel.

☐ НЕ ЖЕЛАЯ да ми бъде издадена кредитна карта
ДЕКЛАРАЦИИ
I. Декларация за икономическа свързаност и кредитна задлъжнялост съгл. Закона за кредитните институции /ДВ бр.
59/21.07.2006 г./ и Регламент (ЕС) №575/2013 на Европейския Парламент и на Съвета от 26 юни 2013г.:
1. Декларирам следната свързаност/липса на свързаност по смисъла на §1, ал.1, т.5 от Допълнителните разпоредби на
Закона за кредитните институции: Свързаност със съпруг, роднините по права линия – без ограничение, по съребрена
линия – до втора степен включително. Посочват се тези от тях, за които кредитоискателят знае, че имат задължения към Кей
Би Си Банк България ЕАД:
а/
ЕГН
б/
ЕГН
в/
ЕГН
2. Свързаност с други лица*:
а/
ЕГН/ЕИК
б/
ЕГН/ЕИК
в/
ЕГН/ЕИК
*„Икономически свързани лица“ по смисъла на §1, ал. 1, т. 5 във връзка с §1, ал. 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на
Закона за кредитни институции /ЗКИ/ са две или повече лица, които са носители на общ риск, тъй като са финансово
(делово) обвързани по такъв начин, че ако едно от тях има финансови проблеми, включително при финансиране или
подновяване на задълженията си, има вероятност другото или всички останали също да изпитат затруднения при
финансиране на дейността или при изпълнение на задълженията си.
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II.

Декларация във връзка с поети ангажименти по кредитни сделки на други трети лица в Кей Би Си Банк България ЕАД

Декларирам, че съм ☐ поръчител ☐ съдлъжник по следните кредити
свързано лице

размер и валута

финансова институция

падеж

обезпечение

Декларация: Декларирам, че информацията посочена в това искане е вярна и точна и разрешавам Банката да я
проверява по всяко време.
Информиран съм, че за целите на анализ на кредитоспособността ми, Банката може да обработва мои лични данни от
информационните масиви на Централен кредитен регистър на БНБ.
Декларация: Декларирам, че ми е известна наказателната отговорност по чл. 248а от Наказателния кодекс за
предоставяне на неверни сведения или за укриване на информация, свързани с оценка на кредитоспособността.
Декларация: Декларирам, че съм информиран, че при плащане с кредитната карта в интернет страници на търговци,
участващи в 3-D Secure програми, и задълбочено установяване на идентичността чрез еднократна парола, ще получавам
текстово съобщение с код за потвърждаване на плащането на посочения мобилен телефон.
Декларация: Съгласен съм и съм информиран, че Банката ще ми предостави преддоговорна информация под
формата на Стандартен европейски формуляр при мое изрично поискване или най-късно преди предоставянето на
обвързващо предложение за сключване на договор за кредит/ кредитна карта.
Декларация: Получих Общите условия за платежни инструменти – кредитни карти за физически лица и собственици на
фирми и Тарифата за физически лица на Кей Би Си Банк България ЕАД (наричана по-нататък Банката) на хартиен
носител, запознат/а съм със съдържанието им и се съгласявам същите да се прилагат за кредитната карта и услугите,
които Банката ми предоставя.
Декларация: Не желая да получа хартиено копие от Общите условия за платежни инструменти – кредитни карти за
физически лица и собственици на фирми и Тарифата за физически лица, тъй като имам достъп и съм запознат със
съдържанието им на траен носител на интернет страницата на Банката www.kbcbank.bg и се съгласявам същите да се
прилагат за кредитната карта и услугите, които Банката ми предоставя.
Декларация: Давам своето изричното съгласие и инструктирам Банката да не открива/служебно да закрие
разплащателната сметка открита съгласно Искане за откриване на сметка от.............................. г. с цел обслужване на
кредита, в случай, че кредита не бъде одобрен или не е сключен договор за кредит в 30 дневен срок от датата на неговото
одобрение.
Декларация: Декларирам, че към датата на настоящето искане кандидатствам за кредит в търговка банка или друга
финансова институция. ☐ да
☐ не
Декларация: Декларирам, че към датата на настоящето искане съм подал/получил предизвестие за прекратяване на
трудово/служебно правоотношение. ☐ да
☐ не

ПК 09.01. /Приложение 7/:..............................................................................................................................(инф. се попълва от служител на банката)
Декларатор/Кредитоискател ................................................................................................... Час:......................... Дата:............................
/подпис, три имена/
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