Приложение №1- Искане декларация /12.2020г.

ИСКАНЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за предоговаряне на кредит на физическо лице по смисъла на Редa за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения
към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от Народното
Събрание извънредно положение, произтичащо от пандемията от COVID-19 и последиците от него и съгласно Насоките на
Европейския банков орган (ЕБО) относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити във връзка
с COVID-19 (EBA/GL/2020/02), Решение на ЕБО от 18.06.2020г. за удължаване на крайния срок за прилагане на Насоките
на ЕБО относно мораториумите и Решение на ЕБО от 02.12.2020г. за удължаване на крайния срок за прилагане на
Насоките на ЕБО относно мораториумите (EBA/GL/2020/02),.
➢ Подаване на искания за предоговаряне по този ред се приемат само ако са подадени в банката най-късно до
23.03.2021г.
Моля, попълнете с печатни букви и √ , където е необходимо
ЛИЧНИ ДАННИ
Име:

Презиме:

Фамилия:

ЕГН:

Семейно положение:

Гражданство:

Лична карта №

Издадена от:

Издадена на:

Брой деца на възраст под 18 години:

Телефони за връзка:

E-mail:

ЖЕЛАЯ ПРЕДОГОВАРЯНЕТО ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО В СЛЕДНИЯ КЛОН/ОФИС НА ЦКБ АД:
Клон/Офис:

Офис:

ЖЕЛАЯ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕДОГОВАРЯНЕ НА:
Потребителски кредит:

Механизъм 1
•

Референция кредит 1:

Механизъм 2
Гратисен

•

период брой месеци ___ ;

____________________________

•

Удължаване

Гратисен
период брой месеци ___ ;

•

Удължаване

Референция кредит 2:

срока на кредита:

срока на кредита:

____________________________

 с брой месеци ____

 с брой месеци ____

Референция кредит 3:

 не желая удължаване на срока

 не желая удължаване на срока

____________________________

•

Погасяване на

Референция кредит 4:

отсрочените лихви на равни части

____________________________

за:
 ____ брой месеци, считано от

Предоговарянето е ново за кредит:
 Кредит 1

 Кредит 2

 Кредит 3

 Кредит 4

Удължаване на отсрочването за:
 Кредит 1

 Кредит 2

 Кредит 3

 Кредит 4

Ипотечен кредит:

изтичането на гратисния период;
 за целия срок на кредита.

приложи за :

приложи за:

 Кредит 1

 Кредит 2

 Кредит 3

 Кредит 4

 Кредит 1

 Кредит 2

 Кредит 3

 Кредит 4

Механизъм 1

Референция кредит 1:

Избирам горепосоченото да се

Избирам горепосоченото да се

•

____________________________

Механизъм 2
Гратисен

•

период брой месеци ___ ;
•

Удължаване

Гратисен
период брой месеци ___ ;

•

Удължаване

Референция кредит 2:

срока на кредита:

срока на кредита:

____________________________

 с брой месеци ____

 с брой месеци ____

Предоговарянето е ново за кредит:

 не желая удължаване на срока

 не желая удължаване на срока

 Кредит 1

 Кредит 2

 Кредит 3

 Кредит 4

•

Погасяване на
отсрочените лихви на равни части
за:
 ____ брой месеци, считано от
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Удължаване на отсрочването за:

изтичането на гратисния период;

 Кредит 1

 Кредит 2

 за целия срок на кредита.

 Кредит 3

 Кредит 4

Избирам горепосоченото да се

Избирам горепосоченото да се
приложи за :

приложи за :
 Кредит 1

 Кредит 2

 Кредит 1

 Кредит 2

Механизъм 1 Дължимите суми (главница и лихва) се отсрочват за срок до 9 (девет) месеца, но не по-късно от
31.12.2021г. Целият остатък от дълга, заедно с неплатената по време на гратисния период главница, ще се погасява
съгласно нов погасителен план, като първоначалният срок на кредита може да бъде удължен максимум с до толкова
месеци, колкото е броят на отсрочените вноски, но не с повече от 9 месеца. Към всяка вноска по погасителния план до
изтичане на срока на кредита, или по-кратък срок, съгласно договореното между банката и кредитополучателя, се
добавя равна част от лихвата, която не е погасявана през гратисния период.
Механизъм 2 Дължимите суми по главница се отсрочват за срок до 9 (девет) месеца, но не по-късно от 31.12.2021г.
Изготвя се нов погасителен план, обхващащ целия остатък от дълга, включително неплатената главница по време на
гратисния период главница. В новия погасителен план се посочва и размерът на дължимата за плащане през времето на
гратисния период лихва за главницата. Първоначалният срок на кредита може да бъде удължен максимум с до толкова
месеци, колкото е броят на отсрочените вноски, но не с повече от 9 месеца.
Кредитна карта тип "Фаворит"
 Желая по моя кредитна карта да не погасявам минимални погасителни вноски
за предоговаряне ___брой карти
(МПВ) за период от ___месеца, максимум 9 (девет) месеца.
Предоговарянето е:
 Ново
 Удължаване
Кредитна карта тип "Лидер"
За предоговаряне ___брой карти
Предоговарянето е:
 Ново
 Удължаване

 Желая овърдрафтът по кредитната ми карта "Лидер" да бъде предоговорен по
следния начин: ползване на гратисен период до 9 (девет) месеца, през който не
се дължи погасяване на лихва.
Погасяването на дължимата лихва, начислена през гратисния период, се
извършва след изтичането му, както следва :
 еднократно
 на ____брой вноски.
Кредит овърдрафт с референция:
 Желая текущият ми овърдрафт да бъде предоговорен по следния начин:
Предоговарянето е:
Отлагане погасяването на лихва за гратисен период до 9 (девет)
месеца.
 Ново
 Удължаване
Погасяването на дължимата лихва, начислена през гратисния период, се
извършва, след изтичането на гратисния период, както следва:
 еднократно
 на ___брой вноски.
ПРИЧИНИ ЗА ОТСРОЧВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО КРЕДИТ

Настъпили
или
очаквани
затруднения поради загуба на работапрекратено трудовото правоотношение
с
последния
работодател
след
13.03.2020г.

Настъпили
или
очаквани
затруднения поради прекратени или
предстоящи
за
прекратяване
граждански договори, договори за
изпълнение и други.


Настъпили
или
очаквани
затруднения поради неплатен отпуск,
ползван след 13.03.2020г.

Настъпили
или
очаквани
затруднения
поради здравословни
причини във връзка с COVID-19


Настъпили
или
очаквани
затруднения поради намалено трудово
възнаграждение, вкл. при намаляване
на работното време, установено след
13.03.2020г.

Настъпили
или
очаквани
затруднения
поради
занижени
приходи от дейността за което и да е
календарно тримесечие на 2020г.,
сравнено със съответното тримесечие
на 2019г.

 Други настъпили или очаквани да
настъпят затруднения във финансовото
положение, в т.ч. на домакинството –
моля опишете:
ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
1.

_____________________________________________________________________________

2.

_____________________________________________________________________________

С подписване на настоящото декларирам, че затрудненията при погасяване на задълженията ми са в
резултат на въведените мерки, свързани с пандемията от COVID-19. Известно ми е, че при деклариране и
представяне на неверни данни нося наказателна отговорност.
С подписване на настоящото се задължавам да информирам всички съдлъжници и/или поръчители по кредитите ми в
Централна Кооперативна Банка АД, за предприетите от мен действия за отсрочване на задълженията ми, във връзка
пандемията от COVID-19 и за предстоящите изменения в погасителните планове по кредитите.
Задължавам се да осигуря съгласие от съдлъжниците и/или поръчителите по кредитите ми за промяната в погасителните
им планове, чрез подписване на анексите към сключените договори за кредит или чрез представяне на актуална
изрична писмена декларация от тях, удостоверена нотариално (по изключение).
Кредитополучател: ______________________________________ Дата ________ Подпис _________
СЪГЛАСИЯ
Долуподписаният,______________________________________________________________, ЕГН____________________
 ДАВАМ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ;

 НЕ ДАВАМ СЪГЛАСИЕ
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ЗА ДОСТЪП ДО РЕГИСТРИТЕ НА НОИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ТЯХ
на „Централна кооперативна банка” АД (по-долу „ЦКБ” АД, администратора), ЕИК 831447150, да извършва достъп, изисква и получава от
регистрите на Националния осигурителен институт личните ми данни, както и да ги обработва при осъществяване на проверки.
Изразеното от мен съгласие е свободно, конкретно, информирано и недвусмислено, във връзка с което потвърждавам, че:
• съм информиран, че Администратор на моите лични данни е „ЦКБ” АД, ЕИК 831447150, както и че същият ще обработва личните ми
данни за целите на настоящото Искане и във връзка с изпълнение на законови задължения на администратора.;
• съм информиран за правото ми да оттегля съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието важи занапред и не може да има
обратно действие;
• съм информиран, че в случай на отказ да дам съгласие или при оттегляне на дадено съгласие, „ЦКБ” АД няма да е в състояние да
пристъпи към сключване на искания от мен договор или да продължи неговото изпълнение;
Дата:_____________

Подпис:______________________
УВЕДОМЛЕНИЕ

от „Централна кооперативна банка” АД, ЕИК 831447150, адрес на управление: гр. София, район „Слатина”, бул. „Цариградско шосе”
№87, представлявано заедно от всеки двама от изпълнителните директори Георги Димитров Константинов, Георги Косев Костов и Сава
Маринов Стойнов, или от един от изпълнителните директори и прокуриста Тихомир Ангелов Атанасов, в качеството на администратор на
лични данни, с длъжностно лице по защита на данните Владислав Атанасов Йончев, адрес за контакт с длъжностното лице: гр. София,
район „Слатина”, бул. „Цариградско шосе” №87, е-mail: dpo@ccbank.bg телефон: 02/92 66 587.
„Централна кооперативна банка” АД /по-долу „ЦКБ” АД, банката, администратора, Ви уведомява, че в качеството си на администратор
на лични данни, при спазване на нормативно установените принципи ще обработва получените от Вас Ваши лични данни на основание
чл. 6, параграф 1, буква б) и буква в) от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27.04.2016 г. относно
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, а именно,
във връзка с:
•
предприемане по Ваше искане (лично, като Клиент, или като представител на Клиент) на стъпки преди сключването на договор с
или ползване на банкови услуги от „ЦКБ“ АД съответно, за изпълнението на сключени между Клиента и „ЦКБ” АД договори
•
необходимостта за спазване на прилагани спрямо администратора законови задължения по Закона за мерките срещу изпирането на
пари /ЗМИП/, ДОПК, ЗКИ, ЗПК, ЗКНИ, ЗППЦК, ЗПФИ, по Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май
2015г. относно информацията, придружаваща преводите на средства, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1781/2006, ЗПУПС, Наредба
№ 3 на БНБ, Валутния закон, Наредба № 27 на БНБ, Наредба № 28 на БНБ , ЗСч, Наредба №8121з-444, издадена от МВР и БНБ, и
др.
„ЦКБ” АД може да обработва Вашите лични данни и на основание чл.6, параграф 1, буква а от Регламента, за целите на директния
маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг.
Подробна информация, включително за сроковете на обработване на Вашите лични данни и правата Ви, е налична на:
https://www.ccbank.bg/bg/za-ckb/gdpr

Дата:_____________

Подпис:______________________

СЛУЖЕБНА ИНФОРМАЦИЯ
Служител, приел искането: ______________________________________________________

Дата ____________ Подпис _______________

Служител, обработил документите: ________________________________________________

Дата ____________ Подпис _______________

