ИСКАНЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ /ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ С ИПОТЕКА/
1. Основни данни за клиента
Име, Презиме, Фамилия
ЕГН
Номер на лична карта
Образование
Семейно положение
Име на съпруг/а
ЕГН на съпруг/а
Деца под 18 години
Общ
брой
членове
на
домакинството
2. Контакти- попълването на всички полета е задължително!
Адрес за кореспонденция
Телефон на клиента
Телефон на друг член от семейството
/име на лицето/
E-mail
Телефон на друго лице за контакт
/име на лицето/
3. Данни за искания кредит
Размер на кредита- лв.
Начин на погасяване
Срок на погасяване - в месеци
Желана вноска
Цел на заема

Равни месечни вноски /анюитетни/

4. Данни за доходите на клиента
Месечна работна заплата- лв.
Име на работодателя
Адрес на месторабота
Стационарен служебен телефон
Месечна работна заплата съпруг/аталв.
Работодател на съпруг/ата
Други доходи- лв.
Произход на другите доходи
Общ месечен реален семеен
бюджет /лв./
5. Данни за материалното състояние на клиента
Недвижимо имущество (вид, адрес,
квадратура)
Автомобили (марка, модел, година на
първа регистрация)
Друго
Клиент:.......................................
/подпис/
А: 1000 София, ул.Георги С.Раковски 140, ет.4
Т:+359.2.980.16.19, Ф: +359.2.980.16.19, M:+359.899.908.580, Е: info@siscredit.com
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6. Данни за предлаганото обезпечение по кредита /когато се изисква/
Вид (жилище, земеделска
земя, УПИ и др.)
Адрес
Площ (общо РЗП в кв.м.)
Собственици
Наличие на тежести- да/не
Имотът единствено жилище
ли е (да/не)
7. ДЕКЛАРАЦИЯ за наличие на задължения към финансови институции
Кредитор
Размер на
Месечна
Краен срок на
Обезпечение по кредита
кредита- лв.
вноска- лв.
кредита
1.
2.
3.
4.
5.
Общо /лв./:
Кредитни карти и лизинг на
стоки (мин. месечна вноска)
Поръчител ли сте по кредити
(сума на месечните вноски)
8. ДЕКЛАРАЦИЯ – съгласие на Кредитоискателя
Долуподписаният:.................................................................................................................
/собственоръчно написани три имена/
СЪГЛАСЕН СЪМ И УПЪЛНОМОЩАВАМ СИС КРЕДИТ AД:
1. Да извърши всякакви проверки за установяване на финансовото ми състояние и
платежоспособността ми, с цел потвърждаване верността на дадената от мен информация.
2. Съобразно чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) да обработва мои
лични данни, предоставени от мен или получени от други администратори на лични данни, с цел
сключване на договор за кредит.
3. Да събира информация по всички обстоятелства на съдържащи се в информационния масив на
НОИ, включително, но не само, осигурителен доход, извършените осигурителни плащания, размер на
направените вноски по фондове и всякаква друга информация.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Съм информиран за обстоятелствата по чл.19 от ЗЗЛД.
2. За попълнените и предоставени от мен в заявлението за кредит неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от НК.
3. Запознат съм с условията на СИС КРЕДИТ AД за предоставяне на кредит, погасителния план и
вноските по кредита, Тарифата за таксите и комисионните, приемам ги и разбирам, че СИС КРЕДИТ AД има
право да откаже предоставянето на кредитна услуга без да обосновава причините за отказа.
Дата: _______________

ДЕКЛАРАТОР:____________________
/подпис/

А: 1000 София, ул.Георги С.Раковски 140, ет.4
Т:+359.2.980.16.19, Ф: +359.2.980.16.19, M:+359.899.908.580, Е: info@siscredit.com
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