
1.   К”ВЗКАЧС – МАРИЦА ИНВЕСТ”ГР.ПЛОВДИВ                       
                       

                                                       М О Л Б А  З А  К Р Е Д И Т

РАЗДЕЛ А - КРЕДИТОИСКАТЕЛИ ВХ.№ ………………/попълва се от кооперацията/

КРЕДИТОИСКАТЕЛ : СЪПРУГ/СЪПРУГА:

Име………………………………………………………………….
Презиме…………………………………………………………….
Фамилия……………………………………………………………
ЕГН…………………..Л.К.№………………………………………
Издадена на ………………от………………………………………
Националност………………………………………………………
Образование: Висше  Средно  Основно
     Семейно положение: 
семеен/а несемеен/а  разведен/а   вдовец/а  от………….
Постоянен адрес:п.код…………гр./с…………………………….
Ул./жк/………………………………………№…..бл….ет….ап…..
Настоящ адрес: п .код…………гр./с……………………………
Ул./жк/………………………………………№…..бл….ет….ап…..
собствено жилище с родители под наем друго ………...
Телефон за контакт:

1. Домашен:………………………………………………..
2. Мобилен:…………………………………………………
3. Е-mail:……………………………………………………

Име……………………………………………………………
Презиме…………………………………………………………
Фамилия…………………………………………………………
ЕГН…………………..Л.К.№…………………………………
Издадена на ………………от…………………………………
Националност…………………………………………………
Образование: Висше  Средно  Основно
     Семейно положение: 
семеен/а несемеен/а  разведен/а   вдовец/а  от………
Постоянен адрес:п.код…………гр./с…………………………
Ул./жк/…………………………………№…..бл….ет….ап…
Настоящ адрес: п .код…………гр./с…………………………
Ул./жк/…………………………………№…..бл….ет….ап…
собствено жилище с родители под наем друго ……
Телефон за контакт:

1. Домашен:………………………………………….
2. Мобилен:…………………………………………
3. Е-mail:……………………………………………

Деца:       1. ………………………………….ЕГН:………………..
(под18г.) 2. ………………………………….ЕГН:………………    

Деца:       1. ………………………………….ЕГН:……………
(под18г.) 2. ………………………………….ЕГН:……………   

Месторабота Месторабота
Имена на Работодателя:………………………………..
Булстат:………………………………………………….
Предмет на дейност/ кр.описание на стопанството когато 
дохода е от  зем.производство:.........…………............................
...........................................................................................................
............................................................................................................
.............................................................................................................
Адрес:п.код…………гр./с………………………………………….
Ул./жк/………………………………………№…..бл….ет….ап…..
Служебен телефон………………………………………………….
Професия:…………………………………………………………...
Колко години /месеца работи при настоящия работодател……..
Договор: трудов          друг…………………………………
              безсрочен      срочен от…..до……………...

Имена на Работодателя:………………………………..
Булстат:………………………………………………….
Предмет на  дейност/кр.описание на стопанството когато 
дохода е от зем.производство:…….........................................
.....................................................................................................
......................................................................................................
........................................................................................................
Адрес:п.код…………гр./с…............................………………
Ул./жк/…………………………………№…..бл….ет….ап…..
Служебен телефон…………………………………………….
Професия:……………………………………………………...
Колко години /месеца работи при настоящия работодател….
Договор:  трудов          друг……………………
              безсрочен      срочен от……....до……………...

Условия на кредит:
Размер: ........................евро(…………..………………………………………..…..…………..) евро            Период………месеци
                                                                                                                                   (словом)

Предназначение:………………………………………………………………………………………………….
Начин на усвояване: наведнъж  на части                    Максимална  мес. вноска…………………………………………
Обработвам………………..дка земеделска земя в землището на гр/с…………………….община……………………………
Собствена.............................дка                                        Наета................................................дка

                       Кредитоискател:…………………………..                           Съпруг/а............................................................



 К”ВЗКАЧС – МАРИЦА ИНВЕСТ”ГР.ПЛОВДИВ                       

МЕСЕЧЕН ДОХОД
Брутен доход  (съгласно договор)               …………………….
Нетен дохот  (след данъчно облагане)        …………………….
От самостоятелна заетост,земед.произ-
водство    и други дейности                         ……………………..
Пенсия                                                            …………………….
Наеми (след облагане)                                   ……………………
Други                                                               ……………………

Брутен доход  (съгласно договор)               …………………….
Нетен дохот  (след данъчно облагане)        …………………….
От самостоятелна заетост,земед.произ-
водство    и други дейности                         ……………………..
Пенсия                                                            …………………….
Наеми (след облагане)                                   ……………………
Други                                                               ……………………

ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ

Имате  ли друго недвижимо имущество:     ДА     НЕ
………………………………………………………….
                              Описание  и местонахождение на имота
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

Имате ли движимо имущество ( с пазарна цена над 3000лв. ):

                                     ДА     НЕ
МПС   марка……………..рег.№……………………………
Друго…………………………………………………………….

Имате  ли друго недвижимо имущество:     ДА     НЕ
………………………………………………………….
                              Описание  и местонахождение на имота
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

Имате ли движимо имущество ( с пазарна цена над 3000лв. ):

                                     ДА     НЕ
МПС   марка……………..рег.№……………………………
Друго…………………………………………………………….

ВРЪЗКА С К”ВЗКАЧС - МАРИЦА ИНВЕСТ”

Член ли сте на кооперацията ?:     ДА     НЕ
Поръчител ли сте по кредит/и в кооп.? :  ДА   НЕ

Член ли сте на кооперацията ?:     ДА     НЕ
Поръчител ли сте по кредит/и в кооп.? :  ДА   НЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И РАЗХОДИ

 Задълженията ми  (кредитополучател / поръчителства) към 
други банки /кредитори са :
Институция    усвоена сума   остатък  месечна вноска  срок до
1. …………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………….
4. …………………………………………………………………..
 Нямам други задължения  (кредитополучател / 
поръчителства) в други банки /кредитори .
 Наем………….лв.
 Други разходи………………лв.

 Задълженията ми  (кредитополучател / поръчителства) към 
други банки /кредитори са :
Институция    усвоена сума   остатък  месечна вноска  срок до
1. …………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………….
4. …………………………………………………………………..
 Нямам други задължения  (кредитополучател / 
поръчителства) в други банки /кредитори .
 Наем………….лв.
 Други разходи………………лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ:
С настоящото декларирам/е/,че информацията която съм/сме/дали е вярна и точна.При доказана невярност на данните , 
К”ВЗКАЧС Марица инвест” има право да направи кредита незабавно и предсрочно изискуем. Известно ми/ни е , че за неверни 
данни нося/носим отговорност за причинените на кооперацията вреди , съгласно действащото законодателство.Давам съгласието 
кооперацията да обработва предоставената доброволно от мен по-горе информация, представляваща лични данни по смисъла на 
Закона за защита на личните данни.Уведомен/и съм/сме/ , че К”ВЗКАЧС Марица инвест”има право да изисква от работодател и 
трети лица потвърждения на данните и информацията от настоящата молба. Във връзка с настоящата молба давам/е/ съгласието 
си и упълномощавам/е/ К”ВЗКАЧС Марица инвест” да получава и събира както от свое , така и от мое/наше/ име , информация 
по електронен или друг път от Националната агенция по приходите относно обстоятелствата , съдържащи се в информационния 
масив на НАП, включително относно точния размер на осигурителния ми/ни/ доход , осигурителните вноски, данни за 
осигурителя/ите/ и др. , включително информация , представляваща производствена или търговска тайна .Задължавам /е/ се в 15-
дневен срок да уведомя кооперацията за промени , настъпили в декларираните данни.Запознат /и/ съм/сме/ с общите условия на 
кооперацията за предоставяне на кредит на своите членове и изискващите се документи

ДАТА……....                                                                                                                    КРЕДИТОИСКАТЕЛ……............
                                                                                                                                                                      Име/подпис

  
                                                                                                                        СЪПРУГ/А......................................................            

                                                                                                                                                                      Име/подпис



 К”ВЗКАЧС – МАРИЦА ИНВЕСТ”ГР.ПЛОВДИВ

РАЗДЕЛ Б - ПОРЪЧИТЕЛИ
ПОРЪЧИТЕЛ  1
Име:…………………….Презиме:…………………………Фамилия:…………………………..ЕГН:…………………………………..
Л.К№…………………….издадена на …………от……….националност………………семеен/а несемеен/а  разведен/а   вдовец/а 
Постоянен адрес:п.код…………гр./с…………………………….Ул./жк/………………………………………№…..бл….ет….ап…..
Настоящ адрес: п .код…………гр./с……………………………Ул./жк/………………………………………№…..бл….ет….ап…..
собствено жилище                   с родители                  под наем                                   друго ………... Телефони:домашен……………   
.служебен…………….                                      мобилен……………..
Месторабота: Имена на Работодателя:……………………Булстат:……………Предмет на дейност:………………………………
Адрес:………………………………………………………………………………………………………………………………………
Договор:   безсрочен от…………………      срочен от……….…..до……………... нетен доход……………………лев
Имуществено състояние:
Имате  ли друго недвижимо имущество:     ДА     НЕ
1. ………………………………………………………               2. …………………………………………………..
                                            Описание  и местонахождение на имота

Имате ли движимо имущество ( с пазарна цена над 3000лв. ):                                     ДА     НЕ
МПС   марка……………..рег.№……………………………Друго………………………………………………………………………..
Задължения:  Няма задължения  Има задължения в………………………..сума……………мес.вноска……….срок………….
 поети поръчителства  по кредит: брой……в……………………месе.вноска…………….  наем…….. лв. други……………
ПОРЪЧИТЕЛ 2
Име:…………………….Презиме:…………………………Фамилия:…………………………..ЕГН:…………………………………..
Л.К№……………издадена на …………от……….националност………………семеен/а несемеен/а  разведен/а   вдовец/а 
Постоянен адрес:п.код…………гр./с…………………………….Ул./жк/………………………………………№…..бл….ет….ап…..
Настоящ адрес: п .код…………гр./с……………………………Ул./жк/………………………………………№…..бл….ет….ап…..
собствено жилище                   с родители                  под наем                                   друго ………... Телефони:домашен……………   
.служебен…………….                                      мобилен……………..
Месторабота: Имена на Работодателя:……………………Булстат:……………Предмет на дейност:………………………………
Адрес:………………………………………………………………………………………………………………………………………
Договор:   безсрочен от…………………      срочен от……….…..до……………... нетен доход……………………лев
Имуществено състояние:
Имате  ли друго недвижимо имущество:     ДА     НЕ
1. ………………………………………………………               2. …………………………………………………..
                                            Описание  и местонахождение на имота

Имате ли движимо имущество ( с пазарна цена над 3000лв. ):                                     ДА     НЕ
МПС   марка……………..рег.№……………………………Друго…………………………………………………………………….
Задължения:  Няма задължения  Има задължения в………………………..сума……………мес.вноска……….срок………….
 поети поръчителства  по кредити: брой……в……………………месе.вноска…………….  наем…….. лв. други…………

ДЕКЛАРАЦИЯ:
С настоящото декларирам/е/,че информацията която съм/сме/дали е вярна и точна.При доказана невярност на данните , К”ВЗКАЧС Марица 
инвест” има право да направи кредита незабавно и предсрочно изискуем. Известно ми/ни е , че за неверни данни нося/носим отговорност за 
причинените на кооперацията вреди , съгласно действащото законодателство.Давам съгласието кооперацията да обработва предоставената 
доброволно от мен по-горе информация, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.Уведомен/и съм/сме/ , 
че К”ВЗКАЧС Марица инвест”има право да изисква от работодател и трети лица потвърждения на данните и информацията от настоящата 
молба. Във връзка с настоящата молба давам/е/ съгласието си и упълномощавам/е/ К”ВЗКАЧС Марица инвест” да получава и събира както от 
свое , така и от мое/наше/ име , информация по електронен или друг път от Националната агенция по приходите относно обстоятелствата , 
съдържащи се в информационния масив на НАП, включително относно точния размер на осигурителния ми/ни/ доход , осигурителните вноски, 
данни за осигурителя/ите/ и др. , включително информация , представляваща производствена или търговска тайна .Задължавам /е/ се в 15-
дневен срок да уведомя кооперацията за промени , настъпили в декларираните данни.Запознат /и/ съм/сме/ с общите условия на кооперацията за 
предоставяне на кредит на своите членове и изискващите се документи.

ДАТА………………..                                                    КРЕДИТОИСКАТЕЛ……………………          
                                                                                                                                 Име/подпис 

                                                                                       

                                                               ПОРЪЧИТЕЛ 1:……………………………                           ПОРЪЧИТЕЛ 2:……………………
                                                                                       Име/подпис                                                                                   Име/подпис                        

   


