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ИСКАНЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ 

 

вх. № ........................ дата ............................. 

 
ВИД НА КРЕДИТА 

� Кредит с поръчители � Кредит със залог на движими вещи  

 

Желая да ползвам потребителски кредит в размер на 

____________________/_________________________/, за срок от ___________месеца.с гратисен период 

_____________месеца. 

Цел на кредита ________________________________       

 Желана дата на първа вноска ________ 

Сметка за усвояване на кредита IBAN………………………………………………BIC………………… 

 
 

ЛИЧНИ ДАННИ  

 

Име:______________________ Презиме:_______________________ 

Фамилия:__________________________ 

ЕГН:______________________ Семейно положение:______________________ 

Лична карта № ____________________Издадена от:________________________ на:_____________ 

Гражданство:_____________________ Брой деца под 18:_____________  

 

Име:________________________Презиме:_______________________ 

Фамилия:__________________________ 

ЕГН:______________________ Семейно положение:______________________ 

Лична карта № ____________________Издадена от:________________________ на:_____________ 

Гражданство:_____________________ Брой деца под 18:_____________ 

 

 
АДРЕС ПО РЕГИСТРАЦИЯ: 

__________________________________________________________________________________ 

Дом. тел. ________________ Мобилен тел. ______________ Служ. тел. _______________ 

E-mail: ______________________ 

 

АДРЕС ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ: 

________________________________________________________________________________ 

Живея в: �  Собствено жилище � Под наем � Друго ___________ ___На сегашния си адрес живея от 

____ г. 

 

 

 
ПРОФЕСИЯ И МЕСТОРАБОТА 

 

 Образование:________________ Длъжност:__________________ Общ труд. стаж _________ 

Месторабота:____________________________________EИК:_______________________  

Адрес :________________________________________ 

Предмет на дейност:___________________________________________________________Телефон за 

връзка с работодателя:_____________________________________ 

Източници на доходи: Нетен месечен доход___________________ 
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� трудови договори _______________ лв. � от дейност като ЕТ и ЕООД _______________ лв. 

� граждански договори _______________ лв. � хонорари _______________ лв. 

� други _____________ _______________ лв. � други _____________ _______________ лв. 

 

 
ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ 

 

Недвижима собственост: � Апартамент % собственост_____ � Къща % собственост_____ � Вила % 

собственост_____ 

1. 

 Адрес: 

____________________________________________________________________________________ 

 

2. 

 Адрес: 

____________________________________________________________________________________ 

 

Собствен автомобил: � не � да Марка:___________ Модел:__________Регистр.номер:_________ 

Година на произв.:______ 

 

 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

Ползвани кредити/ лизинги: 

Вид_______________Банка или друг кредитор_________________ Месечна вноска________Краен срок 

на кредита__________ 

Вид_______________Банка или друг кредитор_________________ Месечна вноска________Краен срок 

на кредита__________ 

Вид_______________Банка или друг кредитор_________________ Месечна вноска________Краен срок 

на кредита__________ 

Ползвани кредитни карти: 

Банка издател или друг кредитор __________________ Срок на валидност ________ Вид карта 

___________ Кредитен лимит _______ 

Банка издател или друг кредитор__________________ Срок на валидност ________ Вид карта 

___________ Кредитен лимит _______ 

Поръчителства: � не � да /моля попълнете/ брой кредити ________ за обща сума от 

______________________________ 

 

 

С подписване на настоящото декларирам, че: 

 „Рекредит” ООД, гр. Стара Загора, ме е уведомила за правата ми по Закона за защита на личните 

данни и ми е предоставила информация по чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД; 

 Се съгласявам „Рекредит” ООД, гр. Стара Загора, да обработва личните ми данни, предоставени, в 

съответствие със закона, от мен и трети лица; 

 Се съгласявам „Рекредит” ООД, гр. Стара Загора, да предоставя личните ми данни на трети лица – 

цесионери, кредитни бюра, лица на които е възложено събирането на дълга и др.; 

 Се съгласявам на „Рекредит” ООД, гр. Стара Загора, да бъдат предоставяни всички, касаещи мен 

лични данни, обработвани от всички трети лица, включително Национална агенция за приходите и 

НОИ. 
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 Се съгласявам личните ми данни, свързани с гражданската ми регистрация и гражданското ми 

състояние, да бъдат изисквани и получавани (по смисъла на §1, т.5 от Допълнителните разпоредби на 

ЗЗЛД) от „Рекредит” ООД, гр. Стара Загора  

 

Дата __________________                        Име и фамилия ____________________________________  

 

                                                                 Подпис __________________ 

 


