
 

 

              
  
 
 
 

ДОБАВЪК  към Искане за кредит от  дата                               с Кредитоискател /име/               _______________                              _____                             
 

СУМА/СРОК на кредита      Сума      лв.       Срок               месеца                 
СЪДЛЪЖНИК 
ИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ 

                                                                                                                                                                                                                             

ЕГН ЕГН                                                                              

ЛИЧНА КАРТА  №                                                                                                                    ДАТА НА ИЗДАВАНЕ                                                                                   ИЗДАДЕНА ОТ 

ПОСТОЯНЕН АДРЕС ПО 
МЕСТОЖИВЕЕНЕ 

 

НАСТОЯЩ АДРЕС  
Област/Град/П.код/            
Улица №/Жилище № 
 

 

ГОДИНИ НА НАСТОЯЩИЯ АДРЕС                             СОБСТВЕНИК                                С РОДИТЕЛИ                              ПОД НАЕМ                             ДРУГО 

ДОМАШЕН ТЕЛЕФОН                                                                                     

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН 
СЛ.ТЕЛЕФОН /e-mail моб.                                                               сл.                                                                   e-mail  

ТИП НА ТРУДОВА 
ЗАЕТОСТ 

ПОСТОЯНЕН ТРУДОВ ДОГОВОР                    СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР                  ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК                     ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ                ПЕНСИОНЕР       
САМООСИГУРЯВАЩ СЕ                                   Д ЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ                                        ДРУГО  

МЕСТОРАБОТА ИМЕ                                                                                                                                         ДЛЪЖНОСТ                     

АДРЕС НА КОМПАНИЯТА 
                                                                                                                                           

НЕТЕН МЕСЕЧЕН ДОХОД ПО ТРУДОВ ДОГОВОР                                                                ОТ СОБСТВЕН БИЗНЕС                                                                           ОТ ПЕНСИЯ                                                                                    

           ОТ НАЕМ                                                             ДРУГИ                                                                                ОБЩО 

 
КРЕДИТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ           

Вид на кредита Кредитор Остатък по кредита Месечна вноска Желаете ли 
рефинансиране 

     
     
     
     

Кредитна К   КРЕДИТНА ИСТОРИЯ        □ никога не съм ползвал   □ ползвал и издължил    □ ползвам в момента    □ допуснати просрочия. Декларирам, че нямам/ имам необслужвани 
плащания по ползвания/те от мен кредит /Моля, подчертайте вярното/.  Запознат съм с наказателната отговорност по чл. 313 от НК. 

 
Декларация: С полагането на подписа ми по-долу декларирам, че: Потвърждавам истинността на посочените от мен обстоятелства (данни) в това Искане и разрешавам 
на Овергаз Капитал да ги проверява по всяко време. Цялата изискуема информация е предоставена от мен доброволно и съм съгласен тя да бъде използвана от Овергаз 
Капитал за нуждите на кредитната сделка. Давам съгласие Овергаз Капитал да изисква справки от ЦКР на БНБ и от НОИ и да получава наличните в информационната 
система данни за моите доходи и извършените осигурителни плащания, и да прави запитвания и да получава данни относно гражданската ми регистрация от ГД „ГРАО“, да 
изисква справки от МВР и да получава наличните в информационната им система данни относно валидността на моите документи за самоличност, като всички тези данни да 
бъдат обработвани съобразно § 1, т.5 от ДР на ЗЗЛД. Давам съгласието си съгласно чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД личните ми данни да бъдат предоставени на скоринг агенция за 
проверка на кредитната ми надеждност. Запознат съм, че имам право на възражение срещу обработването и разкриването на личните ми данни за целите на директния 
маркетинг, както и че имам право да оттегля даденото от мен съгласие за обработване на лични данни по всяко време, а така също да изискам ограничаване, заличаване 
или блокиране на предоставените от мен лични данни. Съгласието, дадено от мен с настоящата декларация, е с цел да позволи също така на всеки от горепосочените 
Администратори на лични данни да използва личните ми данни за подготвянето и предоставянето на упоменатите справки/доклади за целите на сключването на кредитна 
сделка. Удостоверявам, че съм запознат/а с общите условия за кредитиране на Овергаз Капитал, както и с лихвите, референтния лихвен индекс и неговия администратор, 
таксите и комисионните, които Овергаз Капитал прилага и ги приемам. 

 
Поръчител/Съдлъжник:                                                                                         Консултант:       
 
Име :            _______________________________________________                 Име :            ___________________________________              
 
 /подпис/       ........................................                                                                       /подпис/       ........................................                    
                                                                                                                                                                                                        Фирма:          ___________________________________     

 
 


