
ИСКАНЕ за отпускане на кредит по реда на ЗКСД*

ДО

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

Клон/офис: _________________________________________

Входящ номер: _____________________________________

ЛИчНИ ДАННИ НА КРЕДИТОИСКАТЕЛя
Имена ЕГН / ЛНЧ
Име, презиме, фамилия

  

Роден на В град Гражданство

    

Документ за самоличност
№

  

Издаден от

  

Издаден на

Адрес за кореспонденция (ако е различен от адрес по документ за самоличност):
Пощенски код

  

Населено място, улица, №, блок, вход, етаж, ап.

Настоящ адрес (ако е различен от адрес по документ за самоличност):
Пощенски код

  

Населено място, улица, №, блок, вход, етаж, ап.

Телефони и e-mail
Дом. тел.

 

Мобилен

 

 Е-mail адрес

Висше учебно заведение / научна организация и курс на обучение

ПАРАмЕТРИ НА ИСКАНЕТО

Моля, да ми бъде отпуснат кредит, при следните условия  
(за отбелязване на избор използвайте този знак – „X”):

  За заплащане на такси за обучение     За издръжка  

Размер
Цифром

  

Словом

Срок в месеци след изтичане на гратисния период
Цифром

   

Словом (месеца)

* Закон за кредитиране на студенти и докторанти



ДЕКЛАРАЦИИ

1.  Получил съм предварително и безвъзмездно от ПИБ необходимата в съответствие със Закона за 
кредитиране на студенти и докторанти информация, свързана с всички условия по кредита. Запознат 
съм предварително и приемам Тарифата за такси и комисиони на ПИБ АД във връзка с допълнителните 
банкови услуги, които използвам.

2.  Запознат(а) съм предварително с предлагания продукт и с последиците в случай на просрочени плащания 
от моя страна, получил(а) съм необходимите разяснения и информация, позволяващи ми да преценя 
доколко предлаганият договор за кредит съответства на моите потребности и финансово състояние.

3.  С подписване на настоящото искане давам нареждане ПИБ да обработва и предоставя получените от мен 
лични данни на трети лица, обработващи и/или съхраняващи данни в страната и чужбина, за нуждите на 
банковата дейност и банковия контрол.

4.  С подписване на настоящото искане, на основание Закона за защита на личните данни, упълномощавам 
ПИБ да получава от мое име от НОИ, данъчните органи и от всеки друг администратор на лични данни по 
смисъла на ЗЗЛД, информация относно лични данни, декларирани от мен пред Банката като лице, което е 
или желае да стане страна по правоотношение с ПИБ, при или по повод получаване на кредит, до пълното 
изпълнение на всички мои задължения към Банката.

5.  Декларации по реда на ЗКСД (задължително за попълване, за отбелязване използвайте знак – „Х“): 

   нямам придобита същата образователно-квалификационна или образователна и научна степен;

   нямам други кредитни задължения, които не съм обслужвал повече от 6 месеца;

   не съм получил същия кредит от друга банка;

при искане на кредит за издръжка

   не съм лишен от родителски права и другият родител не ползва и не кандидатства за същия вид кредит. 

6.  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 Банката да ми предостави искания кредит. При промяна в 
данните се задължавам веднага да уведомя ПИБ.

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 
Наказателния кодекс на Република България.

Прилагам следните документи

   Копие от документ за самоличност на Кредитоискателя;

   декларация за свързаност с други лица (по образец на ПИБ АД);

   уверение по чл. 10, ал. 3 от ЗКСД, удостоверяващо качеството студент или докторант с право да се 
запише за следващ семестър;

   други.......................................................................................................................................................................................

както и документи, свързани с кредит за издръжка 

   копие от акт за раждане, в който студентът или докторантът е посочен като родител;

   в случай на пълно осиновяване – копие от влязло в сила съдебно решение, с което е уважено искането за 
осиновяване и в което студентът или докторантът е посочен като осиновител;

   документ, издаден от висше училище или научна организация, удостоверяващ, че студентът или 
докторантът е имал такова качество в годината на раждане или съответно осиновяване на детето.

Дата

   

Град

КРЕДИТОИСКАТЕЛ
Име и фамилия на Кредитоискателя

   

Подпис на Кредитоискателя


