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КОМБИНИРАНО ИСКАНЕ ЗА ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ 
 

ПЪРВИ КРЕДИТОИСКАТЕЛ 
 
 
................................................................................................................................................, ЕГН .................................... 
                                      име             презиме           фамилия 
лична карта №………………………………… издадена на…………………........…от…………………………………………………………………………….…………………………. 
 
Постоянен адрес: ….........………………………...………………....................... …..……..........……………………………............................................ 

Жилището е :  C  Собствено    C Съсобствено %.........  C Държавен наем  CЧастен наем  
C
h За безвъзмездно ползване  

/вярното се отбелязва с / 
 

Настоящ адрес: …….........…. …………………...……………….......................…..……............……………………………............................................ 

Жилището е :  CСобствено     CСъсобствено %..........  C Държавен наем  CЧастен наем  
C
hЗа безвъзмездно ползване  

     
Живея на този адрес от .................................години, брой адреси за последните 10 год. ......................................................... 
 
Дом.тел. …..…………...………... служ.тел. ........................... мобил.тел. ................................ e-mail ................................................ 

Гражданство: 
C
h  Българско      

C
h  Чуждо ………………………     

C
h Постоянно пребиваващ     

C
h Продължително пребиваващ 

 
Образование: ……………………………………   Професия: ……………………………………………      Съдимост: ….……………………………………………………… 

Социална група:    
C
h   държавен служител                  

C
h   ръководен персонал                  

C
h   служител в частна фирма     

                               
C
h свободна професия                     

C
hстудент             

C
h пенсионер    

C
h домакин/домакиня 

 Семейно  положение:
C
hСемеен

C
h Несемеен

C
hРазведен/а

C
hВдовец/вдовица

C
hНеженен/Неомъжена, живее с партньор  

                                
Брой непълнолетни деца: ............                                                           Брой членове на домакинството без доход ...............                                                       
ЖЕЛАЯ ДА ПОЛЗВАМ ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ СЪС СЛЕДНИТЕ ПАРАМЕТРИ: 
 
РАЗМЕР на кредита .........................../................................................................................................/, валута ................... 
                                                                                            словом 
за срок от ...................... месеца, в т.ч. гратисен период ...........................  месеца, при лихвен процент ………………………...… 

ЦЕЛ НА КРЕДИТА:                 Покупка на имот за собствено ползване     
C
h          Покупка на имот за отдаване под наем     

/посочва се всяка                   За ремонт и реконструкция                         
C
h         За рефинансиране на ритейл продукти 

от целите /                             за други цели  /опишете ги /: .................................................................................................  
 

Размер на самоучастие …………………  /.................................................................................../  Число на падеж    ………….……… 
    /при покупка/                                                             словом 
ИЗТОЧНИЦИ НА ДОХОДИ: 

Трудови правоотношения:   
C
h  Безсрочен трудов договор                     

C
h Срочен трудов договор до ………………………………… 

                                               
C
h  Заповед за назначаване                        

C
hДоговор за управление до …………………………………   

                                               
C
h  Свободна професия ……………………………     

C
hГраждански договор до   ………….………………………  

Начин на получаване на заплата:      

C
h В брой       

C
h По сметка в друга банка  

C
hПо сметка в ЦКБ АД  

C
hНе получавам ежемесечен регулярен превод на заплата 

 

C
h Декларирам, че към датата на настоящото искане не съм подал/получил предизвестие за прекратяване на 

трудовото/служебното правоотношение 
 

І .  Доходи от трудово правоотношение/заплата/ 
 
Работодател:…..................................................................................................... ЕИК  ……………………………………………………………… 
 
седалище и адрес на управление: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Телефон/ факс ................................................................................................................... 
 
по трудов договор №.................................. от .....................................................        чист месечен доход от......................лв. 
 
по граждански договор №...................................... от ...........................................       чист месечен доход от..................... лв. 
 
длъжност ..........................................................................................,      брой работни места за последните 10 г. ………………… 
 
Предходен работодател ........................................................................................... общ трудов стаж ……….……………………………… 
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ІІ.  Доходи от упражняване на свободна професия, частна практика, търговец 
 

Фирмено наименование ................................................................................., ф.д. .............. /.............................седалище и  
 
адрес на управление............................................................................................., ЕИК:........................................................ 
 
професия.............................................. длъжност.................................................. служебен тел............................................ 
Хонорари  в размер на …......................................................................................................................................................... 
                                                     /средномесечен чист доход / 
Възнаграждение по  договори в размер на ….......................................................................................................................... 
                                                                                         /средномесечен чист доход / 
Доходи от дейност като едноличен търговец ............................................................................................................................ 
                                                                                         /средномесечен чист доход / 
III. Доходи от наем на имущество/движимо и недвижимо/: 
Вид на имота..............................Местонахождение ......................................................................Размер на наема ................. 

Вид на имота..............................Местонахождение ......................................................................Размер на наема ................. 

IV. Други доходи /лихви, дивиденти, бонуси, премии, социални помощи, пенсии и други /: 
Вид ..............................................    източник  ..............................................................  размер .......................................... 

Вид ..............................................    източник  ..............................................................  размер ........................................... 

Вид ..............................................     източник  ...............................................................  размер ........................................... 

ВИДОВЕ ПРИТЕЖАВАНО ИМУЩЕСТВО: 
 І .  НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО 
 
1. вид на имота: ..........................Местонахождение......................................................................дан.оценка.................. лв 
 
2. вид на имота: ..........................Местонахождение......................................................................дан.оценка................... лв 
 
3. вид на имота: ..........................Местонахождение......................................................................дан.оценка................... лв. 
 

ІІ.  ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО 
1. АВТОМОБИЛ  марка................................................................................................., рег. № ............................................... 
 
година на производство ...................................................................  пробег в километри ....................................................... 
 
2. АВТОМОБИЛ  марка................................................................................................., рег. № ............................................... 
 
година на производство ....................................................................  пробег в километри ...................................................... 

3. Притежавам персонален компютър:       
C
h Да           

C
hНе 

 

III. ВЛОГОВЕ, ДЕПОЗИТИ И РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ В СТРАНАТА ИЛИ ЧУЖБИНА 
Банка ……………………………………………....................… сметка № …………………………………….. сума ………………………………….................... 
 
Банка …………………………………………...................….… сметка № …………………………………….. сума ………………………………….................... 

IV. ЦЕННИ КНИЖА И ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ: 
C
hакции,   

C
h облигации,   

C
h дружествени дялове,  

C
hДЦК,   

C
h  други 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 
1. Задължения към финансови институции: 

 
Банка …............................. остатък по кредита............................ месечна погасит. вноска.........................  падеж...................г.
 
Банка …............................. остатък  по кредита............................месечна погасит. вноска.........................  падеж...................г.
2. Задължения за издръжка: 

 
Гр.д. № .......................................размер на издръжката ..................................... периодичност ........................................... 
3. Други задължения: 

 
Вид …............................................. размер на дължимия остатък ................................................падеж.............................. г. 

4. Кандидатствал ли сте за кредит в други банки  
C
h Декларирам, че към датата на настоящото искане НЕ кандидатствам за кредит в друга търговска банка или ФИ 
C
h Декларирам, че към датата на настоящото искане кандидатствам за кредит в друга търговска банка или ФИ, както следва: 

Банка …..................... размер..................  цел на кредита................................................ отказан...............разрешен ............. 

Банка …..................... размер..................  цел на кредита................................................ отказан...............разрешен ............. 
 

Разходи за наем:    ……………………………………… 
 

5. Поръчителство по други кредити: 
 

Сума на кредита...................лв. Срок на погасяване на кредита ..........................Кредитор: .................................................... 
 
Сума на кредита...................лв. Срок на погасяване на кредита ..........................Кредитор: .................................................... 
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ВТОРИ КРЕДИТOИСКАТЕЛ / ПОРЪЧИТЕЛ 

 
C
h Съпруг/а                      

C
hПартньор                  

C
hСолидарно отговорен длъжник                

C
hПоръчител  

 
.............................................................................................................................. ЕГН....................................................... 
                                    име             презиме           фамилия 
лична карта №…………………………………… издадена на…………………........…от………………..............…… гражданство .................................. 

Постоянен адрес: ….......……..…………………...………………....................... …..……..........………… съдимост  ……........................................ 

жилището е:   C  Собствено    C Съсобствено %.........  C Държавен наем  CЧастен наем  
C
h За безвъзмездно ползване 

/вярното се отбелязва с / 

Настоящ адрес: …….......... …………………...……………….......................…..……............……………………………............................................... 

жилището е:  C  Собствено    C Съсобствено %.........  C Държавен наем  CЧастен наем  
C
h За безвъзмездно ползване  

/вярното се отбелязва с / 

Живея на този адрес от  ...................................години, брой адреси за последните 10 год. .................................................... 

Дом.тел. …..…………...………... служ.тел. ............................ мобил.тел. ................................. e-mail ……...……........……….................... 

 
Образование: ...........................  Професия: ……………………………………… Членове на домакинството без доход  .................................. 

Семейно  положение:  
C
hСемеен

C
h Несемеен

C
hРазведен/а

C
hВдовец/вдовица

C
hНеженен/Неомъжена, живее с партньор                                                                                                          

Социална група:   
C
h  Държавен служител       

C
h   Ръководен персонал            

C
hСлужител в частна фирма     

                              
C
hСвободна професия          

C
h Студент                   

C
hПенсионер                  

C
hДомакин/домакиня 

 

Трудови правоотношения:   
C
hБезсрочен трудов договор    

C
hСрочен трудов договор до …………..     

C
h Заповед за назначаване 

C
h Договор за управление до ………………  

C
hСвободна професия…………………………   

C
hГраждански договор до …….…………..………… 

Начин на получаване на заплата:     
C
hВ брой   

C
hПо сметка в друга банка   

C
hПо сметка в ЦКБ АД                                                    

                                                             
C
hНе получавам ежемесечен регулярен превод на заплата 

Задължения към финансови институции: 
 
Банка ….............................. остатък  по кредита....................месечна погасит. вноска.........................  падеж.......................г. 
 
Банка ….............................. остатък  по кредита....................месечна погасит. вноска.........................  падеж........................г. 
ДЕТАЙЛИ ЗА ИМОТА/ТИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ 
 

I. Вид на имота: ......................................................... Вид на конструкцията: …………………………………………………………………………… 
                       /къща, апартамент, вила, др./                                                           /тухла, панел, ЕПК/ 

Тежести върху имота 
C
hДа    

C
hНе        Ползване на имота:   

C
h Основно жилище     

C
h Отдаване под наем   

C
hДруго 

Год. на построяване .........................................., стойност на придобиване……………………………………………………………….…..……………..…….. 
Адрес:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..……… 
кратко описание на имота …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..…….. 
............................................................................................................................................................................................ 
документ за собственост на имота:........................ №.................... том................ стр..................... дата.................................. 

Прилагам следните документи: …………………............................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 

II. Вид на имота: ................................................ Вид на конструкцията: ........................................................................... 
                       /къща, апартамент, вила, др./                                                           /тухла, панел, ЕПК/ 

Тежести върху имота : 
C
hДа    

C
h Не        Ползване на имота:  

C
hОсновно жилище  

C
hОтдаване под наем  

C
h Друго 

год. на построяване .........................................., стойност на придобиване.............................................................................. 

Адрес:  ...….........……...........…………................………...………………..................…..……..........………………………………………………………………………. 

кратко описание на имота...….........……...........…………................………...………………...................…..……..........……………………………………… 

............................................................................................................................................................................................ 

документ за собственост на имота: ................................................. № ...................... том................... дата............................ 

Прилагам следните документи:…………………............................................................................................................................... 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ ПРИ ОДОБРЕНИЕ НА КРЕДИТА, ЩЕ НОСЯ ОТГОВОРНОСТ С: 
C
h Цялото си имущество по смисъла на чл. 133 от Закона за задълженията и договорите; 
C
hОграничено – с предоставените обезпечения по настоящия кредит;  

/вярното се отбелязва с / 
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Желая да ползвам следните продукти на ЦКБ: 
C
hCCB Mobile /мобилно приложение на ЦКБ АД /   
C
hCCB Online /Мобилно банкиране на ЦКБ/  
C
hCCB Lite /Мобилно банкиране на ЦКБ/      
C
hКлубна карта CCB Club /За отстъпки при партньори в програмата за лоялност CCB Club  

 
С подписване на настоящото декларирам, че: 
Горните сведения са точни и верни и че те като цяло и всяко поотделно са послужили да мотивират Централна Кооперативна 
Банка да ми предостави или откаже искания кредит. Известно ми е, че когато ЦКБ АД не може да извърши оценка на 
кредитоспособността поради непредоставяне на информация от моя страна или ако необходимата проверка на информацията не 
може да бъде извършена, кредитът може да не бъде предоставен.; Известно ми е, че при деклариране и представяне на неверни 
данни нося наказателна отговорност по чл. 248a от Наказателния кодекс и е основание за предсрочна изискуемост на ползвания 
от мен кредит. 
 
 

ПЪРВИ КРЕДИТОИСКАТЕЛ:…………………………………….……………………………………  Дата………………………  Подпис: ........................................... 
                                                                                                                   /Подписът се полага пред служител на банката/ 
 
ВТОРИ КРЕДИТОИСКАТЕЛ/ ПОРЪЧИТЕЛ :………………………………………………….. Дата………………………  Подпис: .......................................... 
                                                                                                                   /Подписът се полага пред служител на банката/ 
ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КРЕДИТНА КАРТА VISA/Mastercard 

CКРЕДИТНА КАРТА, тип ФАВОРИТ, персонална 
Размер на желания лимит ......................................./словом: ........................................................................................... /                   
 Желая карта: /Иизберете с /    

CПакет КК Атракция-NEW Visa Classic – CCB Bulgaria Air ФАВОРИТ-год.такса 40(без такса 1 г.)-12% - 45 дни, (6 месеца 0% лихва) 

CПакет КК Атракция-NEW Mastercard Standard - ФАВОРИТ-год. такса 40 (без такса 1 г.)- 12% - 45 дни (6 месеца 0% лихва) 
CПакет КК Атракция-NEW MasterCard Gold - ФАВОРИТ- год.такса 90-(без такса 1 г.)- 12% - 60 дни- (6 месеца 0% лихва) 
C
hПакет КК Атракция-NEW Visa Gold-CCB-Bulgaria Air ФАВОРИТ-год. такса 90(без такса 1 г.)-12%-60 дни-12%-(6месеца 0%лихва) 

 Пакет КК Атракция-NEW Visa PLATINUM - ФАВОРИТ - год. такса 120 - 10% - 60 дни 
 

C
hпо сметка в BGN       

C
hпо сметка в EUR           

C
h  по сметка в USD               

C
h   

                                                                                                                                       Притежавам  FFP номер 
                 

                                                                                                                                /Ако не посочите FFP номер, ще Ви бъде присвоен нов такъв/ 
 
Кодова дума: /за идентификация от разстояние/:………………………………………………………………………………………… 

C
h  Желая да ползвам услуга „Кредитен лимит плюс” /наличността по сметката се добавя към разполагаемия кредитен лимит/ 
C
h  Желая да получавам допълнително безплатна информация чрез SMS веднъж месечно за задълженията по картата. 

Име върху картата /името Ви на латиница по международен паспорт – 21 символа, включително с празните полета/: 
                     

 
Съгласен/a съм да получавам e-mail и SMS съобщения от Банката с информационна и рекламна цел. 

C
h Моля, отбележете ако не желаете да получавате такава информация чрез SMS съобщения 
C
hМоля, отбележете ако не желаете да получавате такава информация чрез e-mail съобщения 

 
МЕСЕЧНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО СМЕТКА ЩЕ ПОЛУЧАВАМ ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН: 

C
h В Централна Кооперативна банка АД, при поискване     

C
h На посочения ми адрес / срещу такса съгласно Тарифата / 

C
h Чрез интернет банкиране на ЦКБ АД                             

C
h На адреса за кореспонденция / срещу такса съгласно Тарифата / 

ПОПЪЛВА СЕ ОТ КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА КРЕДИТНАТА КАРТА: 
 

Получих моята Visa/Mastercard карта тип:…………………………………номер:…………………………………………………… и ПИН код в запечатан плик. 

Дата…………………………………………………                                                              Подпис :…………………………………………  

ПОПЪЛВА СЕ ОТ БАНКАТА ПРИ ПРЕДАВАНЕ НА КАРТА /ПИН КОД: 
 

 
Предал картата:…………………………………………………………………………………  Дата: ……………………………………подпис: ……………………………………    
                  /име и фамилия на БСОК/ 
 
Предал ПИН код:………………………………………………………………………………  Дата: ……………………………………Подпис: ……………………………………   
                /име и фамилия на банков служител–касиер/ 
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ИСКАНЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА БАНКОВА РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА: 

Моля, попълнете с печатни букви и √, където е необходимо. 
 
Открийте на: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                      /моля, напишете името и ЕГН-то си/ 

C
hРазплащателна сметка във връзка с обслужването на ипотечния кредит /във валутата на кредита/ 
C
h Разплащателна сметка във връзка с издаването кредитната карта /във валутата на сметката/ 

 
Парите по тези сметка могат да се ползват при следните условия:  
Сметките се издават във връзка с обслужването на кредитните продукти. Разпоредителните действия с авоарите по сметките се 
извършват съобразно условията на Банката. 
 
Декларация: Известни са ми и имат задължителна сила за мен условията по Наредба №3 за условията и реда за изпълнение на 
платежни операции и за използване на платежни инструменти, другите приложими норми и Вашите “Общи условия към рамков 
договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции”, съответно правилата за 
водене на сметката. 
Известно ми е, че за неверни данни подписалият това искане носи отговорност. Задължавам се при промяна на условията за 
плащане по тази сметка и на лицата, упълномощени да се разпореждат с парите по нея, своевременно да Ви уведомя и Ви 
представя нужните документи. 
 
Място и дата на откриване на сметката: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Подписи на титуляра и на лицата, представляващи титуляра: …………………………………………………………………………………………………. 
 
Декларирам, че съм запознат/а с „Общи условия на ЦКБ към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни 
сметки и извършване на платежни операции” и Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на ЦКБ АД. Получил съм същите и 
съм съгласен да уреждат правата и задълженията между мен и банката. Задължавам се да отговарям за всички плащания от моята 
сметка, инициирани чрез картата. Декларирам, че данните, съдържащи се в искането за издаване на банкова карта, са точни и 
верни. 
 
С подписване на настоящото декларирам, че: 
Горните сведения са точни и верни и че те като цяло и всяко поотделно са послужили да мотивират Централна Кооперативна 
Банка да ми предостави или откаже искания кредит. Известно ми е, че когато ЦКБ АД не може да извърши оценка на 
кредитоспособността поради непредоставяне на информация от моя страна или ако необходимата проверка на информацията не 
може да бъде извършена, кредитът може да не бъде предоставен.; Известно ми е, че при деклариране и представяне на неверни 
данни нося наказателна отговорност по чл. 248a от Наказателния кодекс и е основание за предсрочна изискуемост на ползвания 
от мен кредит. 

Поемам ангажимент да превеждам:  
C
h Цялото си трудово възнаграждение    

C
h Минимум 130 % от дължимата месечна  

                                                                                                                                    погасителна вноска по кредита         
 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ: …………………….……………………………………Дата ……………………… Час: ………………… Подпис: ...................... 
 

/Подписът се полага пред служител на банката/ 
       

СЪГЛАСИЯ 
 

Долуподписаният (първи кредитоискател), …………………………..…………………………………., ЕГН………………………………..,  
 
Долуподписаният(втори кредитоискател/поръчител),…………………….…………..………….……, ЕГН……………..…………………, 

 
ЗА ДОСТЪП ДО РЕГИСТРИТЕ НА ГД ГРАО И ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ТЯХ 

на „Централна кооперативна банка” АД (по-долу „ЦКБ” АД, администратора), ЕИК 831447150, да извършва достъп, да изисква и 
получава от Национална база данни „Население”, наличните в базата, лични данни, свързани с гражданската ми регистрация и 
да ги обработва при осъществяване на проверки за целите на определяне на кредитоспособността ми, съгласно изискванията на 
закона, във връзка със сключването на договор, неговото изпълнение и мониторинг, както и във връзка с изпълнение на законови 
задължения на Администратора. 
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 определяне на кредитоспособността ми, съгласно изискванията на закона, във връзка със 
сключването на договор, неговото изпълнение и мониторинг, както и във връзка с изпълнение на законови задължения на 
администратора. Администраторът ще извършва и профилиране за целите на сключване на договор; 

 съм информиран за правото ми да оттегля съгласието си по всяко време без това да доведе до вредни последици. 
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;  

C
h ДАВАМ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ        

C
hНЕ ДАВАМ СЪГЛАСИЕ 

 

Първи кредитоискател: Подпис: ............................................. 
/Подписът се полага пред служител на банката/ 

C
h ДАВАМ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ       

C
h НЕ ДАВАМ СЪГЛАСИЕ 

 Втори кредитоискател/поръчител: Подпис: ............................................ 
/Подписът се полага пред служител на банката/ 
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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 определяне на кредитоспособността ми, съгласно изискванията на закона, във връзка със 
сключването на договор, неговото изпълнение и мониторинг, както и във връзка с изпълнение на законови задължения на 
администратора. Администраторът ще извършва и профилиране за целите на сключване на договор; 

 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;  

                                                    
C
h ДАВАМ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ       

C
hНЕ ДАВАМ СЪГЛАСИЕ 

Първи кредитоискател: Подпис: ............................................. 
/Подписът се полага пред служител на банката/ 

                                   
C
hДАВАМ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ        

C
hНЕ ДАВАМ СЪГЛАСИЕ 

Втори кредитоискател/поръчител: Подпис: ............................................. 
/Подписът се полага пред служител на банката/ 

ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДИРЕКТНИЯ МАРКЕТИНГ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОФИЛИРАНЕ 
на „Централна кооперативна банка” АД (по-долу „ЦКБ” АД, администратора), ЕИК 831447150, да обработва моите лични данни 
за целите на директния маркетинг, включително извършване на профилиране, във връзка с което да получавам информация и 
предложения за продукти и услуги на „ЦКБ” АД, както и на трети лица – партньори, предлагани от „ЦКБ” АД по силата на сключени 
договори, както и за извършване на проучвания относно предлагани и/или ползвани продукти и услуги, на предоставените от 
мен: 

                        Първи кредитоискател:           
C
h адреси     

C
hелектронни адреси  

C
h телефони за контакт 

                  Втори кредитоискател/поръчител:        
C
hадреси      

C
hелектронни адреси  

C
h телефони за контакт 

 

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 директния маркетинг, включително за извършване на профилиране, доколкото то е свързано с 
директния маркетинг; 

 съм информиран за правото ми да възразя срещу обработването на личните ми данни за целите на директния маркетинг, 
включително за извършване на профилиране; 

             
C
hДАВАМ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ  

C
h НЕ ДАВАМ СЪГЛАСИЕ 

Дата:……………………………….                                       Първи кредитоискател: Подпис: .......................................... 
/Подписът се полага пред служител на банката/ 

             
C
hДАВАМ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ  

C
hНЕ ДАВАМ СЪГЛАСИЕ 

Дата:……………………………….                    Втори кредитоискател/поръчител: Подпис: ......................................... 
                                                                                                                    /Подписът се полага пред служител на банката/ 

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  Никола Стефанов Кедев, 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 
 

 
 
 
 

 

Попълва се от Банката: 

Служител, продал продукта /привлякъл клиента/: ……………………………………………… Дата…………………..……    Подпис ………………………. 

Служител, приел искането: ………………………………………………………………………………….………   Дата……………………….... Подпис ……………………….. 

Служител, обработил документите…………………………………………..…………………………………..  Дата………………..……….. Подпис ……………………….. 

Служител, водещ кредита: ……………………………………………………………………………………..…...  Дата………………………….. Подпис ………………….……. 


