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 ДЕКЛАРАЦИЯ 

За преструктуриране на задължения на физически лица в следствие на обстоятелства, 

възникнали от COVID-19  
 

Част 1. Номер на договор на кредит: 
 

 Ипотечен кредит № на кредит /от 

 Потребителски кредит № на кредит /от 

 Отворен кредит № на кредит /от 

 Кредитна карта № на карта /от 

Част 2. Имена на титуляря: 
 

Име Презиме Фамилия 

   

Част 3. ЕГН/ЛНЧ: 
 

          

Част 4. Адрес по местоживеене 
 

Държава:  

Населено място 

(гр./с.): 

 Квартал:  

Улица: №: Ет: Ап.: Пощенски код: 

     

E-mail: Телефон: 

  

Част 5. Имена на съдлъжници/поръчители (в случай че има) 
 

Име Презиме Фамилия Е Г Н / Л Н Ч    

             

             

Част 6. Данни за текущ/последен работодател 
 

Име на текущ/последен работодател:  

ЕИК/БУЛСТАТ:  

Основна дейност:  

Телефон за връзка с работодател:  

Част 7. Причини за искането за преструктуриране и приложени документи от страна на 

Кредитоискател/Съдлъжник/Поръчител: 

(Моля отбележете приложимото с Х в полета) 
 

 
А. Безработица 

 
Б. Неплатен отпуск 

 Заповед за прекратяване на трудовото 

правоотношение с последен работодател с дата 

след 01.03.2020 г. 

 Заповед или Удостоверение от работодател за 
предстоящо или протичащо ползване на неплатен 

отпуск на лицето за период минимум от 3 месеца 

(приема се, в случай че срокът на заповедта е 
обвързан с извънредна епидемична обстановка) 

 Документ за регистрация в Бюрото по труда с дата 

след 01.03.2020 г. 

  

 
В. Намаляване на трудовото възнаграждение в 

т.ч. и поради намаляване на работно време и 

мерки приложени след 01.03.2020г. 

 
Г. Здравословни причини 
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 Допълнително споразумение за договорените 

нови условия и допълнително 

споразумение/трудов договор за приложимите 

предходни нива. 

 Болничен лист за здравословни проблеми, 

свързани с Covid-19 

 Удостоверение от работодателя за промените в 

параметрите на трудовия договор на клиента 

спрямо предходните нива. 

 Епикриза за здравословни проблеми, свързани с 

Covid-19 

 
Д. Допълнителни документи   

 Потвърждение от работодател до банката с 

потвърждение, че служителят е освободен или е в 

неплатен отпуск. 

 За кредитоискатели в невъзможност до 

предоставят по-горе описаните документи 

банката може да направи проверка в НОИ. 

 
Ε. Друго   

 

Характер на посочената причина за искането за преструктуриране 

 
Краткосрочен 

 
Продължителен 

Собственици на фирми с кредити като физически лица – кандидатстват за преструктуриране само на база 

засегнат сектор, посочен в ч.6. 

Част 8. Период за временно намаление на вноската: до крайна дата; Част 

8.1. Нов краен срок на кредита: 

/попълва се от служител/ 
Част 8.2. Начин на изплащане: съгласно Приложение № 1 към настоящата декларация, детайлно уреден в 

последствие и в Анекс и/или Погасителен план/ Извлечение. 

Част 9. Канал, по който е насочен клиентът за преструктуриране: 
 

 Контактен център  Клон на ОББ  Кол център на проблемни кредити  Други 

Част 10. Начин на подписване на анекс: 

 В клон на банката: 

 С Квалифициран електронен подпис на „Евротръст Технолоджис“АД:  

Част 11. Декларация: 
С подписването на настоящата декларация потвърждавам истинността и пълнотата на предоставената от мен информация 

и заявявам, че: 

А) желая да се възползвам от предоставената ми възможност за временно отсрочване на вноските по кредитното ми задължение 

към банката, както е посочено по-горе; 

Б) се задължавам да сключа анекс към договора си за банков кредит съгласно избрания от мен в т. 10 начин, потвърждаващ 

приемането на предоставената ми от банката възможност за временното отсрочване на вноските по кредитното ми задължение; 

В) съм наясно с обстоятелството, че анекса по б.Б трябва да бъде подписан от всички задължени лица по кредита, както и че ако 
откажа/някой от останалите задължени лица откаже сключването на анекса, ще следва да продължа да погасявам задъ 
лженията си съгласно текущите си договорни отношения и погасителен план; 

Г) съм съгласен банката да използва предоставените от мен мои лични данни за извършване на необходимите проверки на 

декларираните от мен факти и обстоятелства в регистрите на НОИ, ЦКР, ЕСГРАОН и всички други публично достъпни 

регистри за всички обстоятелства, съдържащи се в информационните им масиви с оглед преценка за наличие на критериите за 

допустимост съгласно Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества. 

Съгласен съм ОББ АД да използва посочените от мен адрес, телефон и имейл за контакт с мен. Декларирам, че всяко трето лице, 

чиито лични данни съм посочил в декларацията, е информирано, че личните му данни ще бъдат предоставени от мен на ОББ АД 

и/или обработващи на ОББ АД лица и е съгласно банката да обработва данните му за предоговарянето на кредит а ми при спазване 

на изискванията на действащото национално и европейско законодателство; 

Д) съм съгласен ОББ АД да направи проверка на посочените от мен обстоятелства при текущия ми/последен работодател  з а 

целите на преструктуриране на кредитните ми задължения към ОББ; 

Е) съм уведомен, че банката има право да изиска допълнителни документи, удостоверяващи горепосочените обстоятелства,  

включително документи, удостоверяващи влошено финансово и/или здравословно състояние на трети лица (вкл. членове на 

домакинството ми), което рефлектира пряко върху задълженията ми да погасявам точно кредитните си задължения. 

 

 

Дата: Подпис Кредитополучател: .......................................................... 
Собственоръчно изписване на трите имена 

ДАО Име на клон 
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Приложение 1 

 

Мерки при финансови затруднения на индивидуални клиенти на ОББ: 

Във връзка с пандемията , предизвикана от COVID-19 и последствията от нея, ОББ, водена от стремежа си да 

осигури стабилност, спокойствие и сигурност на своите клиенти и в съответствие с Реда за отсрочване и уреждане 

на изискуеми задължения, приет от АББ и потвърден от БНБ, както и с изменения и допълненията към него, 

предлага на клиентите си следните възможности за избор за отсрочване и уреждане на задължения: 

 

За потребителски и ипотечни кредити 

 

Вариант № 1, при който дължимите суми (главница и лихва) се отсрочват за срок до 9 месеца, но не по-късно от 

31.12.2021 г. В този случай целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница по време на гратисния 

период, се погасява съгласно нов погасителен план за срок до 9 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от 

броя на отсрочените вноски. В новия погасителен план дължимите и непогасените по време на гратисния период 

лихви и такси се разсрочват като се добавя равна част от тях за период максимум до 12 месеца за потребителски 

кредити и до 60 месеца за ипотечни кредити. 

 

Вариант  № 2, при който  дължимите суми по главница се отсрочват за срок до 9 месеца, но не по-късно от  31 

.12 .2021 г. Изготвя се нов погасителен план, обхващащ целия остатък от дълга, включително неплатена 

главница по време на гратисния период, в който се посочва и размерът на дължимите лихви по време на гратисния 

период. Новият погасителен план е за срок с до 9 месеца по-дълъг от първоначалния в зависимост от броя на 

отсрочените вноски. 

 

За револвиращи кредитни карти и ОК кредит 

 

За револвиращите кредитни продукти на индивидуални клиенти ОББ предоставя възможност до 9 месеца, но не 
по-късно от 31.12.2021 г. за отсрочване на дълга по усвоените суми от кредитния лимит като за периода на гратис 

ще бъдат дължими единствено лихви, такси и вноски по покупки, разсрочени на равни безлихвени вноски, в случай 

че има такива. След изтичане на периода на отсрочване дължимите суми от покупки, теглене в брой и годишни 
такси продължават да се погасяват съгласно уговорените в договора начини на погасяване и минимален размер на 

сумата на частична погасителна вноска.  

 

 

Експозиции, за които е извършено отсрочване по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения преди 
30.09.2020г. могат да бъдат допълнително отсрочвани, като общият период на отсрочването не може да 
надвишава 9 месеца 

 

 
Не се дължат такси за предоговаряне или други такси, свързани с настоящето предложение. 


