Приложение № 1

ДО
МИНИСТЪРА НА
ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И
НАУКАТА

ИНФОРМАЦИЯ
относно
Сключване на договор за кредит / Отказ за сключване на договор за
кредит
Предоговаряне на условията на сключен договор за кредит
Изтичане на гратисния период и размера на кредитното задължение,
включващо главницата и лихвите към този момент, както и
информация за договорения погасителен план
Настъпване на предсрочна изискуемост на кредитното задължение
Предприемане на действия по принудително събиране на вземанията
Погасяване на кредитното задължение

Данни за търговската банка:
Име на търговската банка:
БУЛСТАТ:
Лице за контакт:
Данни за кредитополучателя:
Име на кредитополучателя:
Гражданство:
ЕГН/ЛНЧ:
Номер на документ за самоличност:
Висше училище:
Специалност:
Курс:
Факултетен №: / Заповед за
зачисляване на докторант №:
1

студент
докторант

Данни за кредита:
Вид на кредита:

за заплащане на таксите за обучение
за издръжка

Дата на сключване (на отказа за
сключване) на договора за кредит:
Причини за отказа (в случай на
отказ):
Оставащ срок на обучение:
Дата на изтичане на гратисния
период:
Информация за договорения
погасителен план:
Срок на издължаване:
Размер на дължимата лихва:
Начин на определяне на размера на
кредита:
Дата на погасяване на кредита:
Дата на предсрочно погасяване на
кредита:
Информация за предоговаряне на
условията на сключения договор за
кредит:
Дата на предоговаряне на условията
по сключения договор за кредит:
Отсрочване на кредита:

поради настъпване на трайна неработоспособност 70 или над 70 на сто – за срока,
определен в експертното решение на ТЕЛК или
НЕЛК, но за не повече от три години от датата на
инвалидизиране
поради записване в редовна форма на обучение
за придобиване на следваща образователноквалификационна или образователна и научна
степен "доктор" в рамките на една година след
изтичане на гратисния период – за срока на
обучението
съгласно
учебния
план
на
съответната специалност и образователноквалификационна или образователна и научна
степен

Дата на настъпване на
обстоятелството за отсрочване на
кредита:
Срок на отсрочване на кредита:
2

Хипотези по чл. 27 от Закона за
кредитиране на студенти и
докторанти (ЗКСД):

смърт кредитополучателя
настъпване на трайна неработоспособност 70 или
над 70 на сто за срок, по-дълъг от три години от
датата на инвалидизиране
раждане или пълно осиновяване на второ или
следващо дете в рамките на 5 години от
изтичането на гратисния период

Дата на настъпване на събитието по
чл. 27 от ЗКСД:
Информация за предприети действия
по принудително събиране на
вземанията:
Дата на предприемане действия по
принудително събиране на
вземанията:

Приложения:
1. ………………………………………………………………………………………………………...
2. ………………………………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………………………..

Дата:

Подпис:

………………………………….
БАНКА ………………………..
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