Приложение №1 към Искане за кредит на физическо лице
СПРАВКА ЗА ПОРЪЧИТЕЛ/СЪДЛЪЖНИК

Подписаният/а …………………………………………………………………………………………………………………… с ЕГН ……………………………………………………………
лична карта №: ………………………………………, издадена на:…………………………, от МВР гр……………………………………………………………………………
с настоящ адрес:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Домашен телефон: ……………………………………………, служебен телефон:……………………………………… е-mail:………………………………………………,
Семейно положение: ………………………………………………………..

Брой деца под 18г.:………………………………………………………………………….

Данни за доход на поръчителя/солидарния длъжник:
Професия:………………………………………………………………………………. Работодател:……………………………………………………………………………………….
Вид на трудовия договор (подчертайте вярното): Безсрочен трудов договор/Срочен договор/Граждански договор
Нетен месечен доход: ………………………………… лв.

Други доходи:……………………………………………………………………………………………..

Заявявам безусловно, че отговарям за изпълнението на задълженията на кредитополучателя:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… /име, презиме, фамилия/
и се задължавам в качеството си на поръчител/съдлъжник да отговарям солидарно с него за всички негови задължения,
произтичащи от предоставянето на кредит в размер на ………………………………………………………/…………………………/ лева.
Декларирам, че имам следните задължения към финансови институции:
Вид……………………………………… Банка или друг кредитор…………………………………… .Месечна вноска…………………… Остатък……………………
Вид………………………………………Банка или друг кредитор……………………………………Месечна вноска……………………Остатък……………………
Кредитна карта……………………………………… Издател………………………………………… …Кредитен лимит …………………… Валидност……………………
Кредитна карта……………………………………… Издател………………………………………… …Кредитен лимит …………………… Валидност……………………

Посочените в искането данни и информация са верни, пълни и точни. Известно ми е, че при деклариране на неверни данни
нося отговорност пред "ТЕКСИМ БАНК" АД за нанесени й вреди.
С подписване на настоящото декларирам, че:

"ТЕКСИМ БАНК" АД ме е уведомила за правата ми по Закона за защита на личните данни и ми е предоставила
информацията по чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД;

Се съгласявам "ТЕКСИМ БАНК" АД да обработва личните ми данни, предоставени, в съответствие със закона, от мен
и трети лица;

Се съгласявам "ТЕКСИМ БАНК" АД да предоставя личните ми данни на трети лица – цесионери, кредитни бюра, лица
на които е възложено събирането на дълга и др.

Се съгласявам на "ТЕКСИМ БАНК" АД да бъдат предоставяни всички, касаещи мен лични данни, обработвани от
всички трети лица, включително ЦКР на БНБ, Национална агенция за приходите (НАП) и Национален Осигурителен
институт (НОИ).

Задължавам се да уведомя „ТЕКСИМ БАНК“ АД в писмен вид, в най – кратък срок при промяна на личните ми данни.

Не желая личните ми данни да бъдат обработвани за нуждите на директен маркетинг на банкови и свързани
продукти и услуги.
Гр. …………………………………………

Дата …………………………………………

Подпис : …………………………………………………………

