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Код на Мениджър връзки с клиенти

Клон

Клиентски номер

Данни за кредитоискателя
Фирмено наименование и правна форма

вписано в Търговския регистър, с ЕИК:
вписано в Регистър Булстат, с код по БУЛСТАТ:
със седалище и адрес на управление:

град

община

жк./бул./ул.
телефон

номер

ет.

ап.

номер

ет.

ап.

e-mail

Дата на започване на дейност
Адрес за кореспонденция (в случай, че е различен от адреса на управление):
град

община

жк./бул./ул.

Данни за дейността
предмет на дейност
регистриран капитал

лв.

преобладаващо участие в капитала:

брой служители

Частно

Общинско

Държавно

Данни за представляващ (и)
ЕГН
Име Презиме Фамилия

притежаващ лична карта/паспорт номер

издаден/а на

от МВР гр.

постоянен адрес
Представляващ, в качеството на
тел.

моб. тел.

e-mail

ЕГН
Име Презиме Фамилия

притежаващ лична карта/паспорт номер

издаден/а на

от МВР гр.

постоянен адрес
Представляващ, в качеството на
тел.

Начин на представляване:

моб. тел.

Заедно

e-mail

Поотделно

Друг

Желаем да кандидатстваме за Кредит Партньор, със следните параметри:
1. Сума на искания кредит

валута

2. Цел на искания кредит
3. Срок на искания кредит

3.1. Гратисен период
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4. Обезпечение:
Вид

Стойност

Собственик

5. С подписването на настоящото декларирам(е), че към настоящия момент, представлявания от мен (нас) кредитоискател:
- има открити следните банкови сметки:
Банка

Вид сметка

IBAN

Валута

- е длъжник на следните търговски банки:
1. Размер
краен срок:

ост. дълг
банка:

2. Размер
краен срок:

ост. дълг
банка:

3. Размер
краен срок:

ост. дълг
банка:

4. Размер
краен срок:

ост. дълг
банка:

- е наредител на следните банкови гаранции:
1. Размер
краен срок:

Бенефициент
банка:

2. Размер
краен срок:

Бенефициент
банка:

5.1. Декларирам, че :
- Към момента на подписване на настоящото искане за кредит срещу кредитоискателя няма заведени изпълнителни дела;
- Към момента на подписване на настоящото искане за кредит спрямо кредитоискателя не се извършва данъчна ревизия или данъчна
проверка;
- Към момента на подписване на настоящото искане за кредит кредитоискателя няма публични задължения;
- Към момента на подписване на настоящото искане за кредит кредитоискателя не се намира (се намира) в процедура по преобразуване,
чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне или чрез прехвърляне на имущество върху едноличния собственик.
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- Върху имуществото на представлявания от мен (нас) кредитоискател има наложени следните обезпечителни мерки (вписани възбрани,
наложени запори), включително и такива, наложени от данъчната администрация и/или от митническите органи:

Представлявания от мен (нас) кредитоискател е гарант за задълженията на трети лица, както следва:
(ипотекарен длъжник, залогодател за чужд дълг, съдлъжник, поръчител, авалирал запис на заповед, гарант и др.)

за задълженията на:
към:

в размер на:

Представлявания от мен (нас) кредитоискател е гарант за задълженията на трети лица, както следва:
(ипотекарен длъжник, залогодател за чужд дълг, съдлъжник, поръчител, авалирал запис на заповед, гарант и др.)

за задълженията на:
към:

в размер на:

Представлявания от мен (нас) кредитоискател е гарант за задълженията на трети лица, както следва:
(ипотекарен длъжник, залогодател за чужд дълг, съдлъжник, поръчител, авалирал запис на заповед, гарант и др.)

за задълженията на:
в размер на:

към:

Упълномощавам „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, от името и за сметка на представлявания от мен кредитоискател / от мое име и за
моя сметка, да възложи извършването на оценка на предложените обезпечения съгласно приложимата политика на „Сосиете Женерал
Експресбанк” АД към договорите за възлагане на оценки на отделни активи и цели търговски предприятия и да ме представлява във всички
отношения с оценителя, свързани с изпълнението на договора за възлагане на оценката. Съгласен съм разходите да бъдат заплатени от
представлявания от мен кредитоискател / от мен, предварително.
Прилагам:
Приложение №1 - Декларация за икономическа свързаност
Приложение №2 - Декларация за семейно и материално състояние
Приложение №3 - Списък с необходими документи
За кредитоискателя:

За кредитоискателя:

За кредитоискателя:

подпис

подпис

подпис

Име Презиме Фамилия

Име Презиме Фамилия

Име Презиме Фамилия

дата

дата

дата

Резолюция на ръководител екип

дата
Подпис на Ръководител екип

