ИСКАНЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БИЗНЕС КРЕДИТ
Лайт Финанси ООД, гр. Пловдив, ул. Полет № 1, ЕИК 204749531, тел. 0700 70 079

Как научихте за Лайт Финанси ООД: facebook, google, приятел, посредник, брошура, офис, друго

1. Данни на кредитоискателя
Фирма
ЕИК
Седалище
Представлявано от
ЕГН/ЛНЧ
Документ за самоличност на представляващния
Вид и номер
Издаден от
Издаден на
Валиден до
Постоянен адрес на представляващия
Област
Община
Град/Село
Квартал
Улица
Бл., Вх., Ет., Ап.
Настоящият адрес съвпада с постоянния - ДА / НЕ
Настоящ адрес
Област
Община
Град/Село
Квартал
Улица
Бл., Вх., Ет., Ап.
На този адрес живея от ................. години

2. Информация за връзка с кредитоискателя
Мобилен телефон
Служебен телефон
Друг телефон
Имейл
Друго

3. Основни параметри на желания кредит
Размер
Валута
Срок на погасяване
Цел на кредита
Солидарен длъжник
Друго

С настоящото декларирам, че информацията, която давам във връзка с Искането за отпускане на кредит, е
вярна и точна.

С т р 1|2

Декларатор
Име Презиме Фамилия
Дата
Подпис

4. Декларации
Долуподписаният
Име Презиме Фамилия
ЕГН/ЛНЧ

Деклариарам:
Във връзка с настоящото искане давам съгласие Лайт Финанси да извършва проверки относно
моята кредитоспособност.
Информиран съм и давам съгласие личните ми данни ще бъдат събирани, обработвани и
съхранявани от Лайт Финанси ООД във връзка с настоящото искане, както и че използването и
съхраняването им ще се осъществи съобразно и в сроковете, предвидени в Регламент на ЕС
2016/679 и на Съвета от 27 април 2016 г., както и действащото българско законодателство.
Информиран съм и давам съгласие личните ми данни могат да бъдат предоставяни за
обработване и/или съхранение на/от трети лица (застрахователи, оценители, адвокатски,
нотариални и други кантори, колекторски фирми и др.) на основание сключени договори между тях
и Лайт Финанси ООД, единствено за изпълнение на целта на искането и/или възникналото въз
основа на него договорно правоотношение мужду кредитоискателя и Лайт Финанси ООД, както и
че предоставянето, използването и съхранението им ще се осъществи съобразно и в сроковете,
предвидени в Регламент на ЕС 2016/679 и на Съвета от 27 април 2016г., както и действащото
българско законодателство за защита на личните данни.
Информиран съм, че личните ми данни могат да бъдат предоставяни на МВР, следствените и
правораздавателните органи и други предвидените от закона. Предоставянето на информация и
документи се извършва по установените в закона и договорите ред и при гаранции за спазване на
Регламент на ЕС 2016/679 и на Съвета от 27 април 2016г., както и действащото българско
законодателство.
С подписване на настоящото декларирам, че посочената от мен информация е вярна, пълна и
точна и тъй като тя е изключително основание за евентуално сключване на договор за заем,
заявявам, че ми е известна наказателната отоговорност за деклариране на неверни данни по чл.
313 от НК.
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