
 

Подпис на Титуляря: ………………………. 

Финансов център/Офис/ИРМ /    ________________________________ 

ВХ.№ _________________________________________ 

 

ПОПЪЛВА СЕ ОТ БАНКАТА 
 
Клиентски номер: 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  ЗА ПРЕДОГОВАРЯНЕ НА ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ 
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ, ВЪВЕДЕНИ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА Р.БЪЛГАРИЯ ОТ 13.03.2020 

 
 
 

ДАННИ ЗА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ 

Име, Презиме, Фамилия  
 
 

Личен идентификатор вид 
 ЕГН  ЛН  ЛНЧ  Друг идентиф. 

Личен идентификатор № 
 
 

Вид на документ за самоличност 
  Лична карта    Паспорт      

Документ за самоличност № Издаден на Валиден до Издаден от 

 

Адрес за кореспонденция ( вслучай, че е различен от постоянен адрес, съгласно документ за самоличност) 
 
………………………………………………………………...............................................................................................................................……………….. 
Ул./бул./ вх, ет,ап. 

 
…………………………………………………………..............................................................................................................................……………………... 
Пощ.код. /Град 
 

Мобилен: Дом.тел/ Сл.телефон: 

Ел.поща: 

 
МОЛЯ ДА МИ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОЛЗВАМ ВРЕМЕННО ОБЛЕКЧЕНИЕ ПРИ ИЗПЛАЩАНЕ НА 
ВНОСКИ ПО КРЕДИТ  
 

□  Жилищен кредит /  □ Потребителски кредит с ипотека / □ Потребителски кредит / □ Кредитна карта / □ Кредит овърдрафт 

 
Договор  №                                                                                                              
         

Размер на приемлива месечна вноска, която не би ме затруднила след гратисния период: 

Избор на механизъм: 
 

 МЕХАНИЗЪМ 1 Отсрочване на лихва и главница по погасителна вноска за период  от .................... месеца (максимален 
срок до 6 месеца) 

 
 Жеаля дължимите за периода суми да бъдат платени от мен чрез 

 
 увеличаване на срока на договора 

 без да се променя крайния срок на договора за кредит, като разсрочените задължения се натрупат към 
последните вноски (до 6 погасителни вноски) 

 разпределянето им между оставащите месечни вноски, без да се увеличава срока на кредита.  
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 МЕХАНИЗЪМ 2  Отсрочване на главница по погасителна вноска за период  от ...................... месеца 
 

Жеаля дължимите за периода суми да бъдат платени от мен чрез 
 
 увеличаване на срока на договора 

 без да се променя крайния срок на договора за кредит, като разсрочените задължения се натрупат към 
последните вноски (до 6 погасителни вноски) 

 разпределянето им между оставащите месечни вноски, без да се увеличава срока на кредита.  

 

 МЕХАНИЗЪМ 3 – Предоговаряне на кредитна карта/кредит овърдрафт 
 

 Да не се формира минимална сума за револвиране на кредитен лимит по кредитна карта, считано 

от.................... (най-рано от 01.02.2020 г.) за срок до .......................(до 6 месеца), но не по-късно от 31.12.2020 

г. След изтичане на гратисния срок формирането на минимална сума за револвиране се възстановява и 

кредитът се обслужва, съгласно първоначалния договор. 

 За срок до................... месеца (макс. до 6 месеца), но не по-късно от 31.12.2020 г. дължимата месечна лихва 

по кредит-овърдрафт се погасява за сметка на неусвоен лимит или плащането й се отсрочва за срок до 

.........................  месеца (до 6 месеца )след изтичане на гратисния период. 

 
 

ДЕКЛАРАЦИИ 

С настоящото декларим, че причините  налагащи ползването на облекчена схема са  
 

 Освобождаване от работа              

 Намалено възнаграждение от работодателя               

 Ползване на неплатен отпуск за неопределен срок  

 Други (Посочете) .................................................................................................................................................................... 

 

1. Копие от документ за самоличност на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ ; 
 

ПОПЪЛВА СЕ ОТ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ : 
 Попълних собственоръчно настоящото заявление и потвърждавам 
верността на данните. 
 
 ………………………………………………………………………………..………… 

(три имена) 
 

Дата:                                         Подпис на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ: 

ПОПЪЛВА СЕ ОТ БАНКАТА: 
Име на служителя сверил данните: 

 
 

………….………………………………….…………..….……….……                                                                                   
(три имена) 

 
Длъжност:                              Подпис: 

 Проверих попълненото от Банката заявление и потвърждавам верността 
на данните 
 
…………………………………………………………………………………………… 

(три имена) 
 

Дата:                                              Подпис на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ: 

Име на служителя попълнил и сверил данните: 
 

………….……………………………………………………………   
(три имена) 

 
 

Длъжност:                              Подпис: 

 


