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З А Я В Л Е Н И Е - Д Е К Л А Р А Ц И Я  
За прилагане на мерки по Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и 

дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с предприетите от органите на 

Република България действия за ограничаване на пандемията COVID-19 и последиците от тях 

 
 

ЗА ИНДИВИДУАЛНИ КЛИЕНТИ 
 

От: ........................………………………………………………………………..........................................……………..………  
ЕГН1  .............................................., телефон за връзка: ..................................................., в качеството ми на 
кредитополучател по договор за кредитен продукт заявявам искането си за прилагане на облекчения чрез 
отсрочване на задълженията ми към Алианц Банк България АД по следните договори, сключени преди 
01.03.2020г., както следва:  

 Вид кредит 

Номер на договор 
или последните 4 

цифри за кредитни 
карти 

Вид механизъм 
за отсрочване* 

Брой на отсрочените 
плащания 

Мярката да се 
приложи считано 

от 

 Попълнете вида на 
продукта – 
потребителски 
кредит, ипотечен 
кредит, овърдрафт, 
кредитна карта 

Попълнете номера на 
договора/ите за кредит, 
за които искате да се 
приложат облекчения. 
За кредитни карти – 
последните 4 цифри от 
картата 

Запишете 
механизма, който 
е приложим за 
продукта и от 
който искате да 
се възползвате  

 Отсрочват до 9 мес. 
вн./ 9 м. гратисен 
период ** 
 За клиенти, които 
вече са ползвали 
отсрочване, общият бр. 
на отсрочените 
плащания не може да 
надвишава 9 мен. вн./ 9 
м. гратисен период**  

Попълнете дата, 
считано от която да 
се приложи 
гратисния период 

1     
      /          /  2021 

2     
      /          /  2021 

3     
      /          /  2021 

4     
      /          /  2021 

5     
      /          /  2021 

6     
      /          /  2021 

7     
      /          /  2021 

*Приложими механизми за отсрочване на задължения 

• Механизъм 1 – за ипотечни кредити и потребителски кредити - Отсрочване на главница и лихва 
(всички плащания) за срок от 9 месеца, но не по-късно от31.12.2021 г. 

                                                           
1 Предоставените лични данни ще бъдат използвани единствено и само за целите на прилагането на мерки по Ред за отсрочване и 
уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с предприетите от 
органите на Република България действия за ограничаване на пандемията COVID-19 и последиците от тях, и ще се обработват, 
съхраняват и предоставят само и едиствено по реда, предвиден в 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 
 

Вх.№     _____/  _____ ДО ДИРЕКТОРА 
 на БЦ/ ФЦ ....................................... 
 АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД. 
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• Механизъм 2 – за ипотечни кредити и потребителски кредити - Отсрочване на главница за срок от 9 
месеца, но не по-късно от 31.12.2021 г. 

• Механизъм 3 - за овърдрафт – дължимата месечна лихва се погасява за сметка на неусвоен лимит или 
плащането й се отсрочва за срок от 9 месеца след изтичане на гратисния период, но не по-късно от 
31.12.2021 г. 

• Механизъм 3 - за кредитна карта – не се формира минимална сума за револвиране (минимална 
погасителна месечна вноска), считано най-рано от 01.02.2020 г. за срок от 9 месеца, но не по-късно от 
31.12.2021 г. 

 
** Клиентът може да посочи и по-малък брой вноски, респективно по-кратък гратисен период. 
 
 
С настоящето декларирам, че: 
 
1. В следствие на пандемията COVID-19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките и 
действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 
март 2020 г. и със Закона за здравето, както и техните последици са настъпили следните обстоятелства, 
довели до невъзможност/затруднение за спазване на договорения погасителен план и ангажименти 
за плащане по посочените от мен договор/и за кредит: 
 намалени доходи  на кредитоискателя,  на член на моето домакинство,  на солидарен длъжник; 
 намаление на месечното ми възнаграждение от ........................лв  на .....................лв, считано от ..................... 
 прекратяване на трудовите ми правоотношения;    
 прекратяване на друг основен източник на месечните ми доходи: .........................................................................  
 принудителен неплатен отпуск считано от  .........................................   до  ............................................
 друго (моля опишете) 

........................................................................................................................................................ 

..........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
 
2. За удостоверяване на горепосочената информация прилагам следните документи2: 

..........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
 
3. Неплатените по време на гратисния период изискуеми суми ще бъдат дължими след изтичането 
му и ще бъдат уговорени за плащане по следните начини: 
За кредити с погасителен план по механизъм 1 и механизъм 2: 

• Неплатената главница от отсрочените вноски се прибавя към остатъка от дълга и се изготвя нов 
погасителен план. Новият погасителен план се удължава с 9 месеца (с броя на неплатените 
вноски, но с не повече от 9 месеца). Неплатената лихва от отсрочените вноски се разпределя на 
равни части и се добавя за плащане към всяка вноска на новия погасителен план до изтичане 
срока на кредита или ако клиентът изрично е поискал, друг по-кратък период. 

За кредит овърдрафт: 
• За срок до 9 месеца, но не по-късно от 31.12.2021 г., дължимата месечна лихва по кредит-

овърдрафт, се погасява за сметка на неусвоен лимит или се плаща в срок до 9 месеца след 
изтичане на гратисния период. 

За кредитни карти: 
• Възстановява се формирането на минимална погасителна вноска съгласно първоначалния 

договор.  
                                                           
2 Възможните документи за доказване на затруднения при обслужването на договорените задължения са: Заявление за регистрация 
в Бюрото по труда, документи доказващи ползването на социални и/или целеви помощи, както и еднократни помощи, част от мерките 
предвидени за икономическа подкрепа от Правителството на Република България. 
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4. Декларирам, че искането е подадено със знанието и съгласието на останалите страни по 
кредитната сделка, включително солидарните длъжници, поръчители и други. 
 
5. Информиран съм и се съгласявам да посетя офис на Алианц Банк България АД в срок не по-
късно от 1 месец преди изтичане срока на облекчителните мерки, посочен по-горе, с цел 
подписване на нов погасителен план и анекс. 
 
6. Информиран съм и разбирам, че след изтичане на поискания от мен гратисен период и при липса 
на подписан анекс, съответно нов погасителен план, от всички страни за всеки един от кредитите, 
предмет на разсрочване, за уреждане начина на погасяване на неплатените от мен по време на 
гратисния период суми, същите стават незабавно изискуеми и спрямо тях се прилагат уговорените 
в договора/ите за кредит последици при неизпълнение. 
 
 
Дата:   ___.___.____ година                      Декларатор:  _______________ 
 
 
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                
 
Банков служител приел молбата : .............................................................................................................................................
                                   / имена и длъжност/  /подпис/ 
 
Дата и час на постъпване на молбата във БЦ/ФЦ  : ........................................................................................................... 
 
Молбата е получена:  на място в клона   чрез електронна поща  през сайт на банката    


