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SEZNAM DOKUMENTACIJE ZA UREDITEV HIPOTEKE
Kreditojemalec mora dostaviti naslednje označene dokumente:
1. VPISANE NEPREMIČNINE
a) Izpisek iz Zemljiške knjige star največ 5 dni
b) Cenitev nepremičnine, ki ni starejša od 1 leta, ki jo izdela pooblaščeni ocenjevalec ali
sodni cenilec za nepremičnine, ki je vpisan v imenik sodnih cenilcev za področje
gradbeništva (povprašajte po seznamu cenilcev, ki vam lahko opravijo cenitev) ali
Kupoprodajna pogodba, ki ni starejša od 1 leta,
c) Original polico zavarovalnice za premoženjsko zavarovanje nepremičnine, original
vinkulacijo v korist Abanke in potrdilo o plačilu zavarovalne premije
d) Original pravnomočno gradbeno dovoljenje (v primeru gradnje, adaptacije
nepremičnine)
e) Ostalo……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………..
2. NEVPISANE NEPREMIČNINE
a) Izpisek iz Zemljiške knjige za zemljišče, na katerem stoji objekt, ki je predmet
zastave, star največ 5 dni
b) Original potrdilo o hišni številki oz. ident. številki
c) Veriga vseh originalnih kupoprodajnih pogodb za objekt od investitorja (tistega, ki je v
Zemljiški knjigi vpisan kot lastnik) do zdajšnjega lastnika. Vse pogodbe morajo biti v
originalu, na njih mora biti overjen podpis prodajalca, ter žig, da je bil davek plačan.
d) Cenitev nepremičnine, ki ni starejša od 1 leta, ki jo izdela pooblaščeni ocenjevalec ali
sodni cenilec za nepremičnine, ki je vpisan v imenik sodnih cenilcev za področje
gradbeništva (povprašajte po seznamu cenilcev, ki vam lahko opravijo cenitev) ali
Kupoprodajna pogodba, ki ni starejša od 1 leta,
e) Original pravnomočno gradbeno dovoljenje
f) Original polico zavarovalnice za premoženjsko zavarovanje nepremičnine, original
vinkulacijo v korist Abanke in potrdilo o plačilu zavarovalne premije
g) Ostalo…………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………...
Za vse dodatne informacije se obrnite osebno na bančnega delavca
.…………………………......................................…………….......................................ali pa ga
pokličite na telefon št:..……………………………..
Kraj, Datum ………………………………………
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