ИСКАНЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА КРЕДИТ № .......
ЛИЧНИ ДАННИ НА КРЕДИТОИСКАТЕЛЯ

ПАРАМЕТРИ НА ИСКАНЕТО

Име .....................................................................................................

Моля да ми бъде отпуснат кредит, при следните условия:

Презиме .............................................................................................

Потребителски кредит 

Фамилия ........................................Дата на раждане .......................

В размер на .........................................вид валута .................

ЕГН ...............................................Л.К.№ ...........................................

Цел на искания кредит ...........................................................

Издадена на ....................................... от ..........................................
Гражданство ................................................. пол: мъж / жена
Постоянен адрес: п. код ................ Град .........................................
Ул./жк/№ ..............................................бл. ........вх.......ет.......ап......
Настоящ адрес: п. код ................ Град .........................................

Ипотечен кредит 

/текущи битови нужди, закупуване на имот, образование, други/

Срок в месеци / седмици .......................................................
От които без погасителен план ..............................................
Съкредитоискател/и:
1 ................................................................................................
/име, презиме, фамилия/

Ул./жк/№ ..............................................бл. ........вх.......ет.......ап......

ЕГН .............................................. телефон ..............................

Дом. тел. ........../......................Мобилен ..........................................

2 ................................................................................................

E-mail: …………………………………………………………………………………………….

ЕГН .............................................. телефон ..............................

СЕМЕЙНО СЪСТОЯНИЕ

ОБЕЗПЕЧЕНИЕ ПО КРЕДИТА

Семейно положение .........................................................................
/ семеен (а), несемеен (а), разведен (а), вдовец (а) /

Съпруг(а) ............................................................................................
/име, презиме, фамилия /

ЕГН .......................................... телефон ............................................
Нетен месечен доход на съпруга .....................................................
Месторабота, адрес ..........................................................................
.............................................................................................................
Лица на издръжка от кредитоискателя (деца под 18 години)

/име, презиме, фамилия/

Поръчителство 

Запис на заповед 

Движима вещ 

Недвижим имот 

...................................................................................................
/вид на имота, местонахождение, площ, собственост/
Наличие на вещни тежести ....................................................
Ползване на имота .................................................................
/основно жилище, отдаване под наем, друго/

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА
КРЕДИТОИСКАТЕЛЯ И/ИЛИ СЪКРЕДИТОИСКАТЕЛЯ

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

Движимо имущество...............................рег.№....................

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

Недвижимо имущество ..........................................................

ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИЯ И ДОХОД НА КРЕДИТОИСКАТЕЛЯ

...................................................................................................
/вид на имота, местонахождение, площ, собственост/

Образование .....................................................................................
/ основно, средно, средно специално, висше /

Име на работодател ..........................................................................
ЕИК .........................................тел. на работодателя.........................
адрес: п. код ................ Град ............................................................
Ул./жк/№ ..............................................бл. ........вх.......ет.......ап......

Наличие на вещни тежести ....................................................
Ползване на имота .................................................................
/основно жилище, отдаване под наем, друго/

Ползване на кредити, лизинги и др:
Кредитор..................................................................................
...................................................................................................

Служебен тел ......../.......................длъжност ...................................

/размер на кредита, валута, падеж, настоящ дълг, месечна вноска/

Общ трудов стаж .................................................. месеца / години

Кредитор..................................................................................

Нетно месечно възнаграждение .....................................................

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

Колко време работите при настоящия работодател ............. м / г

/размер на кредита, валута, падеж, настоящ дълг, месечна вноска/

Поръчител ли сте ...............................................................................

Кредитни карти .......................................................................

/ако „ДА” на колко лица и за обща сума от ..../

/размер на кредита, валута, падеж, настоящ дълг, месечна вноска/

Кредитоискател............................
/подпис/

Съкредитоискател................................
/подпис/

1

ДЕКЛАРАЦИИ:
С подписването на настоящото искане декларирам, че 1.Съм се запознал/а/ предварително с общите
условия на кредитната институция, както и с реда за предоставяне на кредити и приемам за бъдат
прилагани при отпускането, усвояването, обезпечаването и погасяването на искания кредит; 2.Съм
получил предварително и безвъзмездно от „Разпро кредит“ ЕАД необходимата в съответствие със ЗПК
пред договорна информация съобразно изразените от мен предпочитания под формата на стандартен
европейски вариант, на хартиен/друг траен носител, представено по ясен и разбираем начин, позволяваща
ми да сравня различни предложения и да взема информирано решение за сключване на договор за
потребителски кредит; 3. Съм се запознал/а/ предварително с предлаганите от „Разпро кредит“ ЕАД
продукти и въздействието, което могат да окажат върху потребителите, в т.ч. с последиците в случай на
просрочени плащания от моя страна, получил/а/ съм необходимите разяснения, вкл. на пред договорно
информация, позволяващи ми да преценя доколко предлагания договор за потребителски кредит
съответства на моите потребности и финансово състояние; 4. Давам съгласието си финансовата
институция да извършва всякакви проверки във връзка с това искане, които по нейна преценка са
необходими за установяване на кредитоспособността /платежоспособността/ ми и потвърждаване на
дадените от мен данни и информация, както и да извършва проверки и получава всякаква данъчна и
осигурителна информация по смисъла на ДОПК от органите по приходите, съответно от публичните
изпълнители, без значение на формата, вида, качеството и представителна власт на регистрация, като
данъчен субект; 5. С подписване на настоящото искане давам нареждане на „Разпро кредит“ ЕАД да
обработва и предоставя получените от мен лични данни на трети лица, обработващи данни в страната и
чужбина за нуждите на кредитната институция и контрола, който упражнява; 6. При връчване на
предизвестие за прекратяване на трудовия ми договор или прекратяването или изменението му на друго
основание, се задължавам незабавно писмено да уведомя „Разпро кредит“ ЕАД; 7. С подписване на
настоящото искане, на основание ЗЗЛД, упълномощавам „Разпро кредит“ ЕАД, да получава от мое име
от НОИ, дан.органи и от всеки друг администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД, информация
относно лични данни, декларирани от мен пред кредитната институция, като лице, което е или желае да
стане страна по правоотношение с „Разпро кредит“ ЕАД, при или по повод получаване на кредит, до
пълното изпълнение на всички мои задължения към кредитната институция; 8. Всички данни, посочени
от мен в това искане, са верни, точни и изчерпателни и ми е известно, че те като цяло и поотделно са
послужили да мотивират институцията да ми предостави искания кредит. При промяна в данните се
задължавам веднага да уведомя „Разпро кредит“ ЕАД. Известно ми е, че предоставянето на неточни и
неверни данни и сведения е основание за предсрочна изискуемост на кредита, както и че за посочване на
неверни данни нося наказателна отговорност, съгласно Наказателен Кодекс на РБългария.

Кредитоискател............................
/подпис/

Съкредитоискател................................
/подпис/
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НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1.ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ:
 Копие от личните карти на кредитоискателя / поръчителя;
 Служебна бележка за нетни доходи за последните шест месеца на кредитоискателя/поръчителя;
 Декларация на кредитоискателя /поръчителя;
 Копие от други договори за кредити, овърдрафти, лизинги, кредитни карти, поръчителства, както и актуално
състояние /салдо/ към момента;
 Други документи по искане от кредитната институция.
2.ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ:
 Копие от личните карти на кредитоискателя / съкредитоискателя;
 Служебна бележка за нетни доходи за последните шест месеца на кредитоискателя/ съкредитоискателя;
 Други документи доказващи доходите на кредитоискателя/ съкредитоискателя
/Годишна данъчна
декларация за облагане доходите на физически лица, копие от граждански договори, копие от договори за
наем и др./;
 Копия от договори за кредит, овърдрафти, лизингови договори, поръчителства и др.;
 Удостоверение за семейно положение на кредитоискателя/ съкредитоискателя /Копие от акт за граждански
брак, респ.решение от съда за прекратяване на брака/;
 Удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения на кредитоискателя/ съкредитоискателя по
чл.87 ал.6 от ДОПК;
 Удостоверение от Агенцията по вписванията за режима на имуществените отношения между съпрузи.
2.1. Документи за обезпечението:
 Копие от документа за собственост на недвижимия имот, предлаган за обезпечение;
 Удостоверение от Агенцията по вписванията за липса/ наличие на тежести върху имота предлаган за
обезпечение;
 Актуална скица на имота (кадастрална карта) /издадена не по рано от шест месеца назад/;
Удостоверение за данъчна оценка на имота, предлаган за обезпечение, по. чл. 264 ал.1 ДОПК;
 Архитектурни проекти, Акт 15 и др. строителни книжа за имоти, които нямат разрешение за ползване;
 Служебна бележка за нетни доходи за последните шест месеца на кредитоискателя/ поръчителя;
 Други документи по искане от кредитната институция.
2.2. Лични документи на собствениците на предлагания за обезпечение имот:
 Копие от личните карти на собствениците на имота, предлаган за обезпечение;
 Удостоверение за семейно положение на кредитоискателя/ съкредитоискателя /Копие от акт за граждански
брак, респ.решение от съда за прекратяване на брака/;
 Удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения на собствениците на имота, предлаган за
обезпечение, по чл.87 ал.6 от ДОПК.
3. КРЕДИТ „РАЗПРО АВТО“
 Документ за собственост на автомобила или нотариално заверено пълномощно, което удостоверява правото
Ви да се разпореждате с него от чуждо име;
 Документ за платен данък на автомобила;
 Застраховка „Гражданска отговорност“;
 Свидетелство за технически преглед.
4.СТУДЕНТСКИ КРЕДИТ
 Копие от лична карта;
 Документ от висшето учебно заведение, че сте студент с посочени специалност, година на обучение и
размер на годишната такса;
 Копие от студентска книжка;
5.КРЕДИТ „РАЗПРО БИЗНЕС“
 Удостоверение от Агенция по вписванията за актуално състояние;
 Протокол от общото събрание на съдружниците/акционерите за кандидатстване за кредит;
 Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от ДОПК за наличие или липса на задължения;
 Удостоверение от търговско отделение на съда по регистрация на кредитоискателя, че срещу същия няма
образувано производство за обявяване в несъстоятелност и не е в ликвидация;
 Копие от годишни данъчни декларации и счетоводни баланси и ОПР за последните две години, заверени
със зелен печат от ТД на НАП, счетоводни баланси и ОПР за текущ период (3, 6 или 9 месечие);
 Месечни справки декларации за ДДС за последен отчетен период и текущ период;

Известно ми е, че приемането на това искане от страна на финансовата институция не я задължава да го изпълни,
нито да се мотивира за своя отказ. Искането и приложените документи към него не подлежат на връщане.

Кредитоискател............................
/подпис/

Съкредитоискател................................
/подпис/
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ ИСКАНЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА КРЕДИТ № .......
ПОРЪЧИТЕЛ 1

ПОРЪЧИТЕЛ 2

Име .....................................................................................................

Име ...........................................................................................

Презиме .............................................................................................

Презиме ...................................................................................

Фамилия ........................................Дата на раждане .......................

Фамилия ...................................Дата на раждане ..................

ЕГН .................................................Л.К.№ .........................................

ЕГН ............................................Л.К.№ ....................................

Издадена на ...................................... от ...........................................

Издадена на ................................... от ....................................

Гражданство .................................................... пол: мъж / жена

Гражданство .......................................... пол: мъж / жена

Постоянен адрес: п. код ................ Град ...........,,,,,,,,......................

Постоянен адрес: п. код ............. Град ..................................

Ул./жк/№ ..............................................бл. .......вх........ет......ап.......

Ул./жк/№ .........................................бл. ......вх......ет......ап.....

Настоящ адрес: п. код .............. Град ..............................................

Настоящ адрес: п. код ........... Град .......................................

Ул./жк/№ ..............................................бл. .......вх........ет......ап.......

Ул./жк/№ .........................................бл. ......вх.......ет.....ап.....

Дом.тел. ............/.....................Мобилен ..........................................

Дом.тел. ........../...................Мобилен ....................................

E-mail: ………....………………………………………………..........……………………….

E-mail: ………....……………………………………..........……………………….

Работодател.......................................................................................

Работодател.............................................................................

Булстат ...............................................................................................

Булстат .....................................................................................

Длъжност: ....................................Стаж във фирмата..................

Длъжност: ............................Стаж във фирмата................

Служебен телефон ............................................................................

Служебен телефон ..................................................................

Договор: Безсрочен □

Договор: Безсрочен □

Срочен □ .............................................

Срочен □ ...................................

Месечно възнаграждение ................................................................

Месечно възнаграждение ......................................................

Финансови задължения: Банка....................................................

Финансови задължения: Банка..........................................

Размер............................................................................................лв.

Размер.................................................................................лв.

Размер мес.Вноска......................................................................лв.

Размер мес.Вноска............................................................лв.

Неизпл.сума..................................лв. Период........................мес.

Неизпл.сума............................лв. Период....................мес.

Поръчителства по други кредити:
Брой кредити......................Сума.....................Период................

Поръчителства по други кредити:
Брой кредити...................Сума................Период..............

Дата: ...........................

Поръчител 1:

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

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

/собственоръчно изписани трите имена/

Поръчител 2:

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

подпис

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

/собственоръчно изписани трите имена/

Сверил за РазПро Кредит ЕАД: ............................................................................

подпис

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

/три имена на служител/

Кредитоискател............................
/подпис/

подпис

Съкредитоискател................................
/подпис/
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