
Приложение №4/03.2021 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ПОРЪЧИТЕЛ 

 
Подписаният/а .................................................................................................................................................... 

Притежаващ/а лична карта......................................,  изд. от МВР, гр. ………….............…... на .....................год., 

С постоянен адрес: гр./с........................................................п.к….........област.................................................... 

ул. .............................................................................................................бл……………вх…....….ет……………ап……… 

С адрес по местоживеене: гр./с.................................................. п.к..........област............................................... 

ул. ..........................................................................бл……………вх…....….ет……………ап………дом.тел………………………………… 

моб. тел.......................... служ. тел..........................e-mail ………………………………образование:…………………………………………. 

 

заявявам безусловно, че отговарям за изпълнението на задълженията на кредитополучателя  

………………………………………………………............................................................................................................................ 

и се задължавам в качеството си на поръчител да отговарям солидарно с него за всички негови задължения, 

произтичащи от предоставянето на кредит в размер на ............................./……….................................................../. 

Декларирам, че имам следните задължения към финансови институции: 

Вид.......................... Банка или друг кредитор................................. Месечна вноска............... Краен срок......……… 

Вид.......................... Банка или друг кредитор................................. Месечна вноска............... Краен срок.......……… 

Кредитна карта Издател ................................ Кредитен лимит ............... Валидност.............……Мес.вноска ............ 

С подписване на настоящото декларирам, че ми е известно, че при деклариране и представяне на неверни данни 
нося наказателна отговорност по чл. 248a от Наказателния кодекс.  
 

ПОРЪЧИТЕЛ:…………………………………………………………………………………………  Дата………………………  Подпис: ............................................. 

                                                                                                              /Подписът се полага пред служител на банката/ 

 

СЪГЛАСИЯ 

 
Долуподписаният, ………………………………………………………………………………………………., ЕГН…………………….………………,  
 

 ДАВАМ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ                               НЕ ДАВАМ СЪГЛАСИЕ 
ЗА ДОСТЪП ДО РЕГИСТРИТЕ НА ГД ГРАО И ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ТЯХ 

на „Централна кооперативна банка” АД (по-долу „ЦКБ” АД, администратора), ЕИК 831447150, да извършва достъп, да изисква и 
получава от Национална база данни „Население”, наличните в базата, лични данни, свързани с гражданската ми регистрация и да ги 
обработва при осъществяване на проверки за целите на определяне на кредитоспособността ми, съгласно изискванията на закона, във 
връзка със сключването на договор, неговото изпълнение и мониторинг, както и във връзка с изпълнение на законови задължения на 
Администратора. 
Изразеното от мен съгласие е свободно, конкретно, информирано и недвусмислено, във връзка с което потвърждавам, че: 
• съм информиран, че Администратор на моите лични данни е „ЦКБ” АД,  ЕИК 831447150, както и че същият ще обработва личните ми 

данни за целите на определяне на кредитоспособността ми, съгласно изискванията на закона, във връзка със сключването на 
договор, неговото изпълнение и мониторинг, както и във връзка с изпълнение на законови задължения на администратора. 
Администраторът ще извършва и профилиране за целите на сключване на договор; 

• съм информиран за правото ми да оттегля съгласието си по всяко време без това да доведе до вредни последици. Оттеглянето на 
съгласието важи занапред и не може да има обратно действие; 

• съм информиран, че в случай на отказ да дам съгласие или при оттегляне на дадено съгласие, „ЦКБ” АД няма да е в състояние да 
пристъпи към сключване на искания от мен договор или да продължи неговото изпълнение;  

 
 

Подпис: ............................................. 
/Подписът се полага пред служител на банката/ 

 

 ДАВАМ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ;                               НЕ ДАВАМ СЪГЛАСИЕ 
ЗА ДОСТЪП ДО РЕГИСТРИТЕ НА НОИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ТЯХ 

на „Централна кооперативна банка” АД (по-долу „ЦКБ” АД, администратора), ЕИК 831447150, да извършва достъп, изисква и получава 
от регистрите на Националния осигурителен институт личните ми данни, както и да ги обработва при осъществяване на проверки.  
Изразеното от мен съгласие е свободно, конкретно, информирано и недвусмислено, във връзка с което потвърждавам, че: 
• съм информиран, че Администратор на моите лични данни е „ЦКБ” АД,  ЕИК 831447150, както и че същият ще обработва личните ми 

данни за целите на определяне на кредитоспособността ми, съгласно изискванията на закона, във връзка със сключването на 
договор, неговото изпълнение и мониторинг, както и във връзка с изпълнение на законови задължения на администратора. 
Администраторът ще извършва и профилиране за целите на сключване на договор; 
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• съм информиран за правото ми да оттегля съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието важи занапред и не може да 
има обратно действие; 

• съм информиран, че в случай на отказ да дам съгласие или при оттегляне на дадено съгласие, „ЦКБ” АД няма да е в състояние да 
пристъпи към сключване на искания от мен договор или да продължи неговото изпълнение;  

 
 

Подпис: ............................................. 
/Подписът се полага пред служител на банката/ 

 

 ДАВАМ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ;                               НЕ ДАВАМ СЪГЛАСИЕ 

ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДИРЕКТНИЯ МАРКЕТИНГ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОФИЛИРАНЕ 
на „Централна кооперативна банка” АД (по-долу „ЦКБ” АД, администратора), ЕИК 831447150, да обработва моите лични данни за 
целите на директния маркетинг, включително извършване на профилиране, във връзка с което да получавам информация и 
предложения за продукти и услуги на „ЦКБ” АД, както и на трети лица – партньори, предлагани от „ЦКБ” АД по силата на сключени 
договори, както и за извършване на проучвания относно предлагани и/или ползвани продукти и услуги, на предоставените от мен: 
 

 адреси;                               електронни адреси;                      телефони за контакт 
 

Изразеното от мен съгласие е свободно, конкретно, информирано и недвусмислено, във връзка с което потвърждавам, че: 
• съм информиран, че Администратор на моите лични данни е „ЦКБ” АД, ЕИК 831447150, както и че същият ще обработва личните ми 

данни за целите на директния маркетинг, включително за извършване на профилиране, доколкото то е свързано с директния 
маркетинг; 

•  съм информиран за правото ми да възразя срещу обработването на личните ми данни за целите на директния маркетинг, 
включително за извършване на профилиране; 

 
 

Дата………………………………         Подпис: ............................................ 
/Подписът се полага пред служител на банката/ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ                                           

 
от „Централна кооперативна банка” АД, ЕИК 831447150, адрес на управление: гр. София, район  „Слатина”, бул. „Цариградско шосе” 
№87, представлявано заедно от всеки двама от изпълнителните директори  Георги Димитров Константинов, Георги Косев Костов и 
Сава Маринов Стойнов, или от един от изпълнителните директори и прокуриста Тихомир Ангелов Атанасов, в качеството на 
администратор на лични данни, с  длъжностно лице по защита на данните Владислав Атанасов Йончев, адрес за контакт с 
длъжностното лице: гр. София, район „Слатина”, бул. „Цариградско шосе” №87, е-mail: dpo@ccbank.bg телефон: 02/92 66 587. 
„Централна кооперативна банка” АД /по-долу „ЦКБ” АД, банката, администратора, Ви уведомява, че в качеството си на администратор 
на лични данни, при спазване на нормативно установените принципи ще обработва получените от Вас Ваши лични данни на основание 
чл. 6, параграф 1, буква б) и буква в) от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27.04.2016 г. относно 
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, а 
именно, във връзка с:  
• предприемане по Ваше искане (лично, като Клиент, или като представител на Клиент) на стъпки преди сключването на договор с 

или ползване на банкови услуги от „ЦКБ“ АД съответно, за изпълнението на сключени между Клиента и „ЦКБ” АД договори 

• необходимостта за спазване на прилагани спрямо администратора законови задължения по Закона за мерките срещу изпирането 
на пари /ЗМИП/, ДОПК, ЗКИ, ЗПК, ЗКНИ, ЗППЦК, ЗПФИ, по Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета от 20 
май 2015г. относно информацията, придружаваща преводите на средства, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1781/2006, ЗПУПС, 
Наредба № 3 на БНБ, Валутния закон, Наредба № 27 на БНБ, Наредба № 28 на БНБ , ЗСч, Наредба №8121з-444, издадена от МВР 
и БНБ, и др.  

„ЦКБ” АД може да обработва Вашите лични данни и на основание чл.6, параграф 1, буква а от Регламента, за целите на директния 
маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. 
 
Подробна информация, включително за сроковете на обработване на Вашите лични данни и правата Ви, е налична на: 
https://www.ccbank.bg/bg/about-us/gdprnew/    
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