ДОГОВОР ЗА ПАРИЧЕН ЗАЕМ КРЕДИРЕКТ № 123456, СКЛЮЧЕН НА
10/01/2018 ИНДИВИДУАЛНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
1. Заемодател: "Сити Кеш" ООД, ЕИК 202531869, със седалище и адрес на управление
в гр.София , ул."Славянска" 29, ет.7, тел. 0700 80 046, e-mail: customercare@credirect.bg,
IBAN: , BIC:
2. Заемател: Три Имена, ЕГН , ЛК №, изд. на от МВР – , с постоянен адрес в; настоящ
адрес: ; e-mail: ; тел. за контакт:; IBAN:;
3. Параметри на заема:
3.1. Размер на отпуснатия заем: ………. лева;
3.2. Размер на погасителната вноска: ….. x ………. лева;
3.3. Ден на плащане: 12-o число;
3.4. Вид вноска: месечна;
3.5. Годишен процент на разходите на заема: …….. %;
3.6. Брой вноски: ……..;
3.7. Фиксиран годишен лихвен процент: ………… %;
3.8. Дата на първо плащане: ……………. г.;
3.9. Дата на последно плащане: …………… г.;
3.10. Обща сума за плащане: ………….. лева;
4. Годишният процент на разходите на заема не включва възможни разходи, които
Заемателят може да се наложи да заплати при неизпълнение на договорните си
задължения, както и таксите съгласно Тарифата за таксите на Заемодателя,
публикувана на неговата официална интернет страница.
5. Други условия:
5.1. Заемателят се задължава в срок от три дни, считано от усвояването на заемната
сума, да предостави обезпечение, по начина и реда, и отговарящо на условията на чл.
30, ал. 1 на Общите условия: поръчител или банкова гаранция (поне едно от
изброените).
5.2. При неизпълнение на т. 6.1., Заемателят дължи на Заемодателя неустойка в размер
на {размерНеустойкаЗаем} лева. Нейстойката се начислява автоматично от
Заемодателя, като с подписването на настоящия договор за заем Заемателят счита за
уведомен за нейното начисляване. Начислената по настоящата точка неустойка се
заплаща разсрочено съгласно включения в настоящия договор погасителен план.
5.3. С усвояването на заемната сума, Заемателят се съгласява изрично ползването на
финансовата услуга да започне преди изтичането на срока за отказ.
6. Настоящите индивидуални условия, както и приложените Общи условия,
представляват Договор за заем, сключен между страните, и уреждат и определят
техните взаимоотношения. Заемоателят декларира, че е получил Обшите условия,
съгласява се с тях и ги приема като обвързващи.
7. Настоящият Договор за заем се сключи в два еднообразни екземпляра и се подписа
електронно, в съответствие с процедурата, предвидена в Общите условия на Договора
за заем.
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