ИСКАНЕ за кредит/банкова гаранция “Микро бизнес“
I. Данни за кредитоискателя:
ЕИК

Наименование:
Основен предмет
на дейност
ЕГН/ЕИК

Собственик/ци:

ЕГН
ЕГН

II. Данни за искания кредит/банкова гаранция:
Валута

Размер:
Вид на кредита

оборотен

кредитен лимит за
банкова гаранция

инвестиционен

Цел на
кредита/банкова
гаранция:
вид/местоположение

Обезпечение:
1.
2.

III. ДАННИ ЗА ФИРМАТА

Дата/година на регистрация на фирмата:

…………….….

Опит (брой години) в сектора:

………………..

Брой обекти/офиси:

………………..

Брой служители към момента на кандидатстване:

………………..

Изисквани лицензи за дейността:
□ Не се изискват лицензи

□ Стандартни □ Специални, различни от стандартните

ДЕКЛАРАЦИИ ОТ КРЕДИТОИСКАТЕЛЯ И СЪДЛЪЖНИКА:
В качеството си на представляващ/и ..................................................................................................
декларирам/е,
1.Върху активите, предложени за обезпечаване на искания кредит няма учредени ипотеки, залози, възбрани и други
тежести,
2. Представляваната от мен фирма не е обявена в неплатежоспособност/несъстоятелност, и срещу нея не е открито
производство по несъстоятелност или ликвидация.
3. Предоставям/е съгласие Банката да изисква и получава информация от Националния осигурителен институт (НОИ) за
всички обстоятелства, съдържащи се в информационния масив на НОИ, включително, но не само, за размера на
осигурителния ми/ни доход, данни за осигурителя и всякаква друга информация.
Информиран съм от Банката, че:
1. ОББ АД е регистрирана като администратор на лични данни – Удостоверение на КЗЛД - 0006399 от
02.06.2005 г.;
2.Личните данни се събират, съхраняват и обработват от „ОББ” АД в качеството й на администратор на лични
данни с оглед на законосъобразното осъществяване на дейността й при стриктно спазване на изискванията на ЗЗЛД;
3. Лицата, чиито данни се обработват от „ОББ” АД, имат право на достъп до отнасящите се за тях лични данни,
обработвани от Банката, както и да поискат поправка на тези данни и да възразят срещу обработването на личните им
данни съгласно чл. 34а, ал. 2 от ЗЗЛД.
В качеството си на законен представител на кредитоискателя/в качеството ми на съдлъжник предоставям
доброволно личните си данни като условие за разглеждане на настоящото Искане и сключване на договор с Банката и
във връзка изпълнението на задълженията на кредитоискателя като страна по възникналото правоотношение; давам
изричното си съгласие Банката да обработва предоставените от мен лични данни, да изисква и получава от трети лица
мои лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратор.
Съгласен съм Банката да използва личните ми данни за предлагане на банкови услуги по директен начин и за
проучване относно предлаганите банкови продукти и услуги и да предоставя мои личните данни на трети лица. Личните
данни, събирани и обработвани от „ОББ” АД в качеството й на администратор на лични данни, могат да бъдат
предоставяни на следните категории трети лица:
- лица, на които са възложени действия по изработването, комплектоване и доставка на информационни бланки
на администратора;
- лица, оказващи съдействие във връзка с обслужването и събирането на вземания на администратора, както и
цесионери;
- застрахователи, с цел сключване и поддържане на лична и/или имуществена застраховка;
- лица, на които администраторът е възложил обработването на лични данни по организационни причини;
- търговци, които по силата на договор с администратора предоставят стоки на кредит или извършват друг вид
услуги, свързани с банковите, сключвани между администратора и гражданите, чиито лични данни се
обработват;
- други институции, принадлежащи към групата на КВС;
- органи, институции и лица, на които администраторът е длъжен да предоставя лични данни по силата на
действащото в РБ законодателство (Българска народна банка; Национална агенция за приходите; Национален
осигурителен институт; Комисия за финансов надзор; Национален статистически институт; Агенция за
финансово разузнаване; съд; прокуратура; следствие; Министерство на вътрешните работи; външни одитори;
Централен депозитар; Българска фондова борса).
На основание чл.35 от Закона за защита на конкуренцията декларирам неотменимо съгласие за следното:
предоставям на ОББ АД право на достъп до моята или на представляваното от мен дружество производствена или
търговска тайна. Банката може да получава от НОИ информация като начислен осигурителен доход за наети на работа
лица, размер на внесени вноски по фондове на ДОО и др. Предоставям съгласие Банката да извършва проучвания и
анализ на тази производствена или търговска тайна, предвид наличните помежду ни преддоговорни и/или договорни
отношения, при съответно опазване от страна на ОББ АД на банковата и търговска тайна.
Известно ми(ни) е, че за декларирани неверни данни нося (носим) наказателна отговорност по
Наказателния кодекс.
За кредитоискателя:
За съдлъжника:
1........................................................

1........................................................

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