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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЪРЗ ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ 

 
Долуподписаният/ната декларирам:  
 
1. На ...................... г. получих стандартен европейски формуляр за предоставяне на преддоговорна информация 
за потребителски кредит по чл.5 от ЗПК.  
 
2. Давам съгласие Банката да проучи моето финансово състояние, да проверява моята кредитоспособност и да 
удостовери моите лични данни, които съм предоставил доброволно чрез настоящото искане, да ги съхранява, 
използва и обработва в бъдеще в съответствие със Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и Регламент 
679/2016 за защита на данните (наричан по-долу ОРЗД), включително като получава справки от регистри, в това 
число Национален осигурителен институт (НОИ), за плащаните от мен социални осигуровки, данни за трудовите 
ми договори и осигурителен доход.  
 
3. С настоящото давам изричното си съгласие на Банката да: извършва справки и получава следните мои 
лични данни — име, ЕГН, постоянен и настоящ адрес, семейно положение, брой деца ненавършили пълнолетие, 
от Регистъра на населението – Национална база данни „Население към МРРБ (РН — НБД „Население "), както и 
да ги обработва с цел осъществяване на проверки за кредитоспособността ми във връзка с предоставянето на 
кредит.  
 
4. Декларирам, че: съм запознат/а и приемам Декларация за поверителност на Инвестбанк АД по чл.13 и чл.14 
от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата 
на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива 
данни, и за отмяна на Директива 95/46 /ЕО (Общ регламент относно защитата на данните - GDPR), поместена на 
интернет сайта на Банката на адрес www.ibank.bg  
 
5. Декларирам, че: 
Се съгласявам и Упълномощавам Инвестбанк да обработва моите лични данни за целите, обозначени в 
Декларация за съгласие на клиенти по настоящата т.5, в качеството й на администратор на лични данни. С 
маркиране на „ДА“, аз съм наясно, че моите лични данни ще бъдат обект на обработване за посочените по-долу 
цели: 
 

1. Директен маркетинг на продукти и услуги, предлагани от Инвестбанк включително участие в кампании за 

предлагане на продукти и услуги чрез официалните канали за комуникация. Обработваните данни са съгласно 

т.2 в раздел IV. Видове лични данни, които се обработват в банката от Декларация за поверителност: 

                  ДА                 НЕ  

2. Директен маркетинг въз основа на индивидуален подход и профилиране*. Създаване на клиентски профил 

с цел предлагане на нови, подобрени продукти и услуги, в зависимост от индивидуалните потребности. 

Обработваните данни са съгласно т.2 и 3 в раздел IV. Видове лични данни, които се обработват в банката 

от Декларация за поверителност:  

                ДА                НЕ  

Съм информиран за правото ми да оттегля по всяко време част или цялото ми съгласие, като за целта трябва да 

подам писмено заявление във всеки финансов център.                   

Предварително съм запознат с Декларация за поверителност на Инвестбанк, достъпна на официалната интернет 

страница на Банката на  www.ibank.bg и във всеки финансов център. 
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С подписване на настоящата Декларация за съгласие на клиенти по т.5 Вие потвърждавате, че Вашите лични 

данни, предоставени от Вас или от други администратори на лични данни към Инвестбанк, ще бъдат обработвани 

на хартиен и/или технически носител. 

*Профилиране означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в 

използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-

конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните 

задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, 

интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение. 

 
6. Известно ми е, че предоставянето на неверни/невалидни данни, декларации и други документи във връзка с 
предоставяне на кредита или изпълнение на договора, е основание за предсрочна изискуемост на кредита, както 
и че за предоставяне на неверни данни нося наказателна отговорност съгласно чл.248а от Наказателния кодекс 
на Република България.  
 
Предоставената информация се използва за целите на вземане на решение при кандидатстване по 
искания кредит от страна на Банката. Последицата от отказ за предоставяне на лични данни е 
преустановяване на разглеждането на молбата за кредит поради невъзможност от страна на 
Банката за оценка на риска.  
 
Приемам без възражения общите условия на Инвестбанк АД (ОУ) и декларирам, че същите са ми 
предадени при подписване на настоящата Декларация. Запознат съм и приемам без възражения 
Лихвения бюлетин и Тарифата на Банката, обявени в банковите салони и в сайта на Банката на 
www.ibank.bg, и се задължавам да заплатя всички дължими такси, лихви и комисиони съгласно 
Тарифата на Банката, действаща към момента на плащане.  
 
 
 
 
Дата:                                                                                   Декларатор:  


