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ИСКАНЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА КРЕДИТ № _________

Лайт Финанси ООД, гр. Пловдив, ул. Полет № 1, ЕИК 204749531, тел. 0700 70 079

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

1. Данни на кредитоискателя

име, презиме, фамилия 

ЕГН/ЛНЧ

Документ за самоличност

вид и номер, издаден от

издаден на, валиден до

Постоянен адрес

населено място, област

квартал, улица, бл., вх., ет., ап.

Настоящ адрес

населено място, област

квартал, улица, бл., вх., ет., ап.

На този адрес живея от ................. години

2. Информация за връзка с кредитоискателя

телефон

ел. поща

друго

3. Основни параметри на желания кредит и данни за обезпечението

размер и срок на погасяване

цел на кредита

продукт

солидарен длъжник

стандартен / едногодишен / револвиращ / потребителски 
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4. Финансово и имуществено състояние

Месторабота

име на фирма, ЕИК

длъжност, от дата

нетен доход

Друг доход

описание

Семейно положение и лица в домакинството

семейно положение

имена, ЕГН на съпруг/а

брой лица в домакинството

Обезпечение по кредита

недвижим/и имот/и

друго

Кредитни задължения (кредитор, размер, вноска, просрочен дълг, друга информация по преценка)

описание

Други задължения (данъци, неплатени осигуровки, текущи разходи, друга информация по преценка)

описание

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

Декларатор

Дата

Подпис
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Декларирам: 

 

 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 2016г., както и 
действащото българско законодателство. 

 

 Давам съгласието си предоставените от мен лични данни да бъдат използвани при извършване на справки в 
регистрите на НОИ с цел формиране на решение за кредитоспособността ми, а след възникване на договорно 

правоотношение с цел проверка на наличие или/липса на промяна на кредитоспособност. 

 

 Давам съгласието си преди и след отпускане на кредита, Лайт Финанси ООД да търси и получава информация, 
необходима за установяване на кредитоспособността ми от всяка възможна и достъпна информационна база, 
в това число, но не само: Централен кредитен регистър на БНБ, Търговски регистър, Имотен регистър, 

Централен регистър на длъжниците и други. 
 

 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 между 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. Декларирам, че съм запознат/а 
с Информационните права на субектите на лични данни, приложени към настоящото искане за кредит. 

 

 

  

5. Декларации

Долуподписаният

име, презиме, фамилия

ЕГН/ЛНЧ

Декларатор

Дата

Подпис
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За нас „Лайт Финанси“ ООД („Компанията“), защитата на Вашите лични данни е от първостепенно значение. Ето защо бихме искали да Ви информираме 
на какво основание, с какви цели, в какви срокове и с какви средства се обработват Вашите лични данни. Ние се придържаме стриктно към приложимите 
разпоредби в областта на защита на данните при всяка операция по обработване на лични данни. Считано от 25 май 2018 година, на територията на ЕС, 
в това число и България, се прилага пряко Общият регламент за защита на личните данни на физическите лица 679/2016 година („GDPR“). Той Ви дава 
засилени права по отношение на защитата на данните, на които съответстват и по-детайлни наши задължения; Повече по този въпрос можете да разберете 
тук: 

I. Обща информация 

1. Кои сме ние? „Лайт Финанси“ ООД е компания, която има предмет на дейност отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично 
привличане на влогове или други възстановими средства, придобиване на участия в друга финансова институция, придобиване на вземания по кредити, 
извършване на други финансови услуги, позволени съгласно чл. 3 от Закона за кредитните институции. 
2. Как можете да се свържете с нас? „Лайт Финанси“ ООД е със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Полет № 1, тел. за връзка 0700 700 79. 
Можете да се свържете с нас като посетите всеки наш офис в страната или на нашия уебсайт https://lightfinance.bg/. 

3. Кой в организацията отговаря за защитата на личните ми данни и как мога да се свържа с него? Длъжностно лице по защитата на личните данни 
(„ДЗЛД“) – ел. поща за контакт: info@lightfinance.bg. 

4. Цел и основание за обработка на личните данни, събирани за целите на Искането за кредит: 

Лични данни Цел Основание 

Три имена, ЕГН, дата на 
раждане, данни от лична 
карта на кредитоискателя, 
всяко гражданство на 
лицето 

Идентификация на физичиско лице. Осъществяване на контакт. Идентификация по ЗМИП на 
кредитоискател. Оценка на кредитоспособност съгласно Глава пета от ЗКНИП. Сключване на 
договор. Предоставяне на поискана услуга. Изпълнение на задължения по сключен договор за 
кредит и Общи условия за провеждане на съответната промоция, организирана от Компанията. 
Искане за упражняване на права/Обработка на запитвания и жалби. 

Изпълнение на законово 
задължение. 

Данни от лична карта Идентификация на физическо лице. Идентификация по ЗМИП. Изпълнение на законово 
задължение. 

Телефон Контакт с кредитоискателя/Изпълнение на задълженията по сключен договор за кредит. Искания за 
упражняване на права/ Обработка на запитвания и жалби. Предлагане на продукти и услуги на „Лайт 
Финанси“ ООД, изпращане на рекламни съобщения. 

Сключване/изпълнение 
на договор за кредит.  
Съгласие. 

Адрес Осъществяване на контакт. Идентификация по ЗМИП на кредитоискател. Сключване на договор за 
кредит. Изпълнение на задължения по сключен договор за кредит. Искания за упражняване на 
права/Обработка на запитвания и жалби. Предлагане на продукти и услуги на „Лайт Финанси“ ООД, 
изпращане на рекламни съобщения. 

Сключване/изпълнение 
на договор за кредит. 
Съгласие. 

Имейл/смс Осъществяване на контакт. Идентификация по ЗМИП на кредитоискател. Сключване на договор за 
кредит. Предоставяне на поискана услуга. Изпълнение на задължения по сключен договор за кредит. 
Искания за упражняване на права/Обработка на запитвания и жалби. Предлагане на продукти и 
услуги на „Лайт Финанси“ ООД, изпращане на рекламни съобщения. 

Сключване/изпълнение 
на договор за кредит. 
Съгласие. 

Данни от Централен 
кредитен регистър 

Оценка на кредитоспособност. Законово задължение. 

Данни от регистрите на 
НОИ – наличие на трудов 
договор, осигуряване 6 
месеца назад, пенсии 

Проверка на верността на представени данни от кредитоискателя. Съгласие. 

Проверка на заявените от 
кредитоискателя лични 
данни в базите данни на 
свързани лица 

Предотвратяване на измами, оценка на кредитоспособност. Легитимен интерес 

Данни от сайта на МВР за 
валидност на лична карта 

Проверка на предоставени данни от кредитоискателя. Легитимен интерес 

Глас – запис на разговор Подобряване на обслужването и по-добра защита на личните данни на кредитополучателя, както и 
на неговия и интереса на Компанията. Доказване на предмета на разговора. 

Легитимен интерес 

Месторабота, данни за вид 
договор, стаж, длъжност, 
професия, 
възнаграждение, общ 
месечен доход, 
образование 

Оценка на кредитоспособност. Законово задължение 

Други кредити Оценка на кредитоспособност. Законово задължение 

Семейно положение, брой 
членове на домакинството 

Оценка на кредитоспособност. Законово задължение 

Имуществено състояние на 
кредитополучателя 

Оценка на кредитоспособност. Законово задължение 

Копие от лична карта Идентификация по Закона за мерките срещу изпирането на пари. Законово задължение 

Саморъчен подпис Подаване на Искане за отпускане на ипотечен кредит.
 Подписване на договор за паричен заем и 
приложения към него. 

Законово задължение 

Вашите лични данни ще бъдат обработвани от „Лайт Финанси“ ООД само в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните. Когато кореспондирате 
с нас, по който и да е от каналите за връзка, Вие потвърждавате, че данните, които сте предоставили са точни, коректни и актуални. Следва да Ви информираме, 
че всяко съгласие за обработка на Вашите лични данни може да бъде оттеглено по всяко време, подавайки Искане в писмена форма на адреса за контакт в 
обслужващия Ви офис. Оттеглянето на Вашето съгласие за обработката на данните Ви по никакъв начин няма да рефлектира негативно при сключването на 
Договор за ипотечен кредит, както и отпускането на кредита, за който сте кандидатствали. 

5. За какъв срок ще бъдат съхранявани личните ми данни? Личните данни се съхраняват за срокове, необходими за постигане на целите, за които са 
събрани. След постигането на целите, за които са събрани личните данни, ще ги унищожим незабавно. В случай че след постигането на нашите цели, 
решим да съхраняваме обработените лични данни за статистически цели, това ще бъде направено под формата на съхранение на анонимни данни, които 
не могат да Ви идентифицират по никакъв начин. „Лайт Финанси“ ООД предприема всички необходими технически и организационни мерки за 
унищожаването на данните, които вече не са необходими, с изключение на случаите, в които е налице законово основание за „Лайт Финанси“ ООД да ги 
обработва за по-дълъг период от време. При направено от Вас искане за ограничаване на обработването, съгласно правата Ви, подробно описани в по-

долу, или с оглед съвместима с първоначалната цел за обработване, за което ще бъдете своевременно информирани. „Лайт Финанси“ ООД съхранява 
събраните лични данни в следните срокове: 
а) когато данните се обработват на основание Искане за за отпускане на ипотечен кредит – за максимален срок от една година от подаване на Искане за 

ИНФОРМАЦИОННИ ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ – КРЕДИТОИСКАТЕЛИ

В случай, че НЕ сте съгласен/на да получавате рекламни съобщения и предложения за продуктите и услугите от „Лайт Финанси“ ООД моля, 
подпишете се тук:..................................    дата:..............................                         град:.................................  

https://lightfinance.bg/
mailto:info@lightfinance.bg
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за отпускане на ипотечен кредит, ако искането не бъде одобрено или се откажа да сключа договор за паричен заем. 
б) когато данните се обработват на основание сключен Договор за ипотечен кредит – за срок от 5 г., който срок започва да тече от началото на календарната 
година, следваща годината на прекратяването на Договора за ипотечен кредит. 
в) когато данните се обработват на основание получено съгласие – до изричното оттегляне на съгласието. 
г) когато данните се обработват за защита на реализиране на права и интереси на Дружеството, които имат обосновано преимущество пред интересите на 
физическите лица – до погасяване на правото и/или отпадане на интереса. На сайта на „Лайт Финанси“ ООД, на адрес www.lightfinance.bg, се намира 
таблица с преобладаващо приложимите срокове за съхранение на различни категории лични данни, в зависимост от целите, за които са събрани и 
основанието за тяхната обработка. След изтичане на посочените срокове, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат 
изтрити. С цел получаване и анализиране на информация, свързана с ползвани финансови продукти и услуги, както и подобряване на обслужването, 
компанията може да изтрие само част от данните. В тези случаи тя продължава да съхранява такава част от данните, която не позволява физическите 
лица да могат да бъдат последващо идентифицирани. 
6. Обект ли са моите данни на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране? 

6.1. Да, Компанията може да обработва изцяло автоматично Вашите лични данни, включително да Ви профилира, като оценява Вашето поведение и други 
изводи относно различни Ваши лични аспекти – за целите на предотвратяване на измами, предлагане на нови продукти и за маркетингови цели, а именно 
– за да получавате възможно най-подходящите рекламни и маркетингови съобщения предвид личностни характеристики и проявени в миналото интереси. 
В никой от тези случаи профилирането няма да има съществен ефект върху Вас. 
6.2. Извън горното, моля да имате предвид, че ще бъдете обект на изцяло автоматизирана обработка, включително профилиране, с цел преценка на 
Вашата кредитоспособност, включително какъв размер на кредита би бил подходящ за Вас. В този случай имаме задължението да Ви обясним логиката 
на изцяло автоматичната обработка/профилиране в няколко прости стъпки: Личните данни се изследват като съвкупност и поотделно, за статистическа 
значима връзка със събития, определени като високо рискови състояния на клиента – неплащане, измама. Подбират се критерии, с които се извършва 
захранване на алгоритми за машинно обучение, като резултатът е обощен математически модел, който оценява вероятностно възможността да се 
реализира някой от тези рискове за определен клиент. Основанието за подобна обработка ще бъде сключване на договор за паричен заем. Предвид броя 
на исканията за кредит и размера на дейността на дружеството, задължителната по Глава пета от ЗКНИП оценка на кредитоспособността на практика не 
би могла да се случи по различен начин без това да доведе до прекомерно забавяне.В този случай, ако съобщеното решение не Ви удовлетворява, имате 
право да поискате преразглеждане на решението от кредитен експерт в Компанията със съответните компетенции. 

II. Вашите права 

Като субект на данни, които се обработват от „Лайт Финанси“ ООД, Вие имате следните права: 
а) Право на информация. Освен информацията посочена по-горе, следва да имате предвид, че сте обект на автоматизирано вземане на решения, 
включително профилиране. Това означава, че данните, които предоставяте, се използват с цел създаването на подходящ „профил“ за Вас и имат за цел 
да предотвратят измами, да разнообразят предлаганите от Компанията продукти, както и да подберат подходяща за Вас реклама, маркетингови и 
промоционални материали. Съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни, имате правата по-долу, като ние се задължаваме да 
отговорим на всяко Ваше искане в едномесечен срок от получаването и без дължима такса. При наличие на каквито и да било затруднения за своевременно 
изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което ще бъдете уведомен до 1 месец от получаването на 
искането. 
б) Право на достъп. Можете да поискате информация какви Ваши лични данни обработваме, както и дали обработваме такива. Можете да поискате 
достъп до тези данни. Ние ще Ви предоставим извлечение за личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни извлечения може да 
наложим разумна такса въз основа на административните разходи. Когато подавате искане с електронни средства, по възможност ще предоставяме 
информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго. 
в) Право на корекции. Ако обработваме непълни или неверни лични от Вас, можете да поискате тяхното коригиране или тяхното допълване по всяко 
време. 
г) Право на изтриване. Можете да поискате изтриването на личните Ви данни в следните случаи: 
*личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; 
*оттегляне своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването; 
*считате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно. Имайте предвид, че може да има други причини, които да осуетят незабавното 
изтриване на Вашите данни, като например законово регламентирани задължения за съхранение, висящи производства, установяване, упражняване или 
защита на съдебни искове и др. 
д) Право на ограничаване на обработването. Имате право да поискате ограничение на обработката, ако: 
* оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни; 
* обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им; 
* ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработване, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни 
претенции; 
* сте възразили срещу обработката на данните в очакване на проверка дали законните основания на „Лайт Финанси“ ООД за обработка на данните имат 
преимущество пред Вашите интереси. 
При поискано ограничаване на обработването ние ще Ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването. 
е) Право на преносимост на данни. Можете да поискате от нас да Ви предоставим личните данни, които обработваме за Вас във формат, който лесно 
може да се разчете от компютър и да се пренесе към друга финансова институция, например. Това се прилага само, когато: 

* обработването на конкретните данни се основава на Ваше съгласие или във връзка със сключване и изпълнение на Договор за ипотечен кредит; 
* обработването се извършва по автоматизиран начин. 
ж) Право на възражение. Вие имате право, по всяко време и на основание, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срущу обработване на 
Ваши лични данни, което се основава на законен интерес – основанията са посочени в таблицата по-горе, включително профилиране, основаващо се на 
това основание. Когато сте дали съгласието си за обработване на данни за целите на директен маркетинг, Вие имате право по всяко време да направите 
възражение срещу обработване на лични данни, без да посочвате основание. 
з) Право да подадете жалба. Ако смятате, че сме нарушили приложимо законодателство по защита на личните данни при обработката на Вашите данни 
и в резултат сме засегнали Вашите права, молим да се свържете с нас. Разбира се, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните 
данни. 

 

 

В случай че Лайт Финанси ООД не може да извърши оценка на кредитоспособността поради непредоставяне на информация от 
кредитоискателя или ако необходимата проверка на информацията не може да бъде извършена, кредитът може да не бъде предоставен. 

Декларатор

Име Презиме Фамилия

Дата

Подпис

file:///C:/Users/emilv/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.lightfinance.bg

