ИЗИСКВАНИЯ И РЕД ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ,
ОВЪРДРАФТИ И
КРЕДИТНИ КАРТИ

ИЗИСКВАНИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ
КРЕДИТИ, ОВЪРДРАФТИ И КРЕДИТНИ КАРТИ
Изисквания към кредитополучателите
<< Български граждани, работещи в страната (за кредит, обзпечен
с ипотека, могат да кандидатстват и чуждестранни граждани
на ЕС със статус на постоянно/временно пребиваване, като
срокът на кредита е до срока на разрешението за пребиваване,
при граждани с временно пребиваване)
<< Възраст при отпускане на кредита не по-малко от 21 г. и при
изтичане на срока на кредита не повече от 65 г. при кредит
Овърдратфт; 70 г. при потребителски кредит (75 г. при кредит,
обезпечен с парични средства)
<< Лица с регулярни месечни доходи от трудово и/или
приравнено на него възнаграждение, лица на свободна
практика, собственици на фирми

Изисквани документи за кандидатстване*
<<
<<
<<
<<

Искане-декларация (по образец на Банката)
Копие от личната карта
Документ за доход в зависимост от източника на доход
За кредит, обезпечен с ипотека - удостоверение за семейно
положение
<< Декларация-съгласие за обработка на личнни данни
*Посочените документи се представят от всички свързани с кредитната
сделка лица.

Ред за предоставяне на кредит
<< Банката предоставя преддоговорна информация за съответния вид кредит, към който клиентът проявява интерес, под
формата на стандартен европейски формуляр
<< Клиентът попълва искане-декларация по образец на Банката,
предоставя необходимите документи и заплаща дължимите
такси за кандидатстване
<< Банката извършва анализ и взема решение за отказ или
одобрение на кредита, и информира клиента*
<< В случай на одобрение клиентът предоставя допълнителни
документи по изискване на Банката, учредява необходимите
обезпечения в полза на Банката и подписва договор за кредит
<< Банката усвоява кредита по сметка на клиента. Точният ред
за усвояване е посочен в договора за кредит
*При кредит, обезпечен с ипотека, Банката извършва предварително
одобрение на база първоначално предоставените документи. В случай
на предварително одобрение се изискват допълнителни документи за
имота, на база на които Банката взема окончателно решение.

Допълнителна информация
Банката може да изиска предоставяне на допълнителни документи,
както и превод на месечно трудово възнаграждение, и/или приравнено
на него, и/или доходи от наем, по сметка в Банката.

