VLOGA ZA ODOBRITEV KREDITA/LIMITA PODJETJU
Podjetje
(naziv podjetja, matična številka)

ki jo zastopa
(ime in priimek, delovno mesto oziroma funkcija v podjetju)

Kontaktna oseba
Telefon
Faks
Elektronska pošta

prosi Abanko d.d. za:

odobritev novega

obnovitev

spremembo pogojev:

kratkoročnega kredita

limita na TRR

revolving kredita

dolgoročnega kredita za investicijo

dolgoročnega kredita

okvirnega kredita za
odpiranje akreditiva

drugo:

Pod naslednjimi pogoji:
• znesek in valuta:
• namen kredita1:
• predvideni datum koriščenja:
• odplačilna doba:
(obdobje v mesecih, letih, do datuma)

• vir vračila kredita:
• način odplačila:

v enkratnem znesku

• moratorij na odplačilo

DA

NE

• interna avtomatska
bremenitev za poplačilo
zapadlih obveznosti
kreditojemalca po sklenjeni
kreditni pogodbi

DA

NE

obročno odplačevanje:

• zavarovanje kredita
z bianco menicami z menično izjavo in (ustrezno označi):
zastavo nepremičnine

zastavo depozita

zastavo premičnine

zastavo terjatev

solidarnim poroštvom fizične osebe

zastavo vrednostnih papirjev

solidarnim poroštvom pravne osebe

pri zavarovalnici (po dogovoru)

solidarnim poroštvom s.p.

drugo:

•
1

premoženje podjetja je zavarovano:

Obvezen podatek pri vseh vrstah kredita, tudi pri kratkoročnih kreditih.

DA, pri zavarovalnici____________________

NE

Kratka obrazložitev zahtevka:

Izvedeni in predvideni projekti
Naročnik
Projekt

Datum zaključka

Pogodbena vrednost z
DDV

Dokumentacija (z x označiti tiste, s katerimi banka še ne razpolaga in so priloga k vlogi):
bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za zadnji dve leti
skupni znesek prometa na transakcijskem računu v preteklem in tekočem letu
cenitev oz. dokazilo o vrednosti nepremičnin in premičnin v zastavi (v primeru zastave
nepremičnine)
kopija zavarovalne police in potrdilo o plačilu zavarovalne premije (v primeru zastave
nepremičnine)**
poslovni oz. investicijski načrt (pri namenskem dolgoročnem kreditu)
druga dokazila o namenu porabe kredita (fakture, predpogodbe, pogodbe …)
ugotavljanje dejanskega lastnika (obrazec banke)**
pregled stranke (obrazec banke)**
vprašalnik za ugotavljanje tuje politično izpostavljene osebe (obrazec banke)**
vprašalnik o povezanih osebah (obrazec banke)**
plan poslovanja na dan 31.12. tekočega leta
predstavitev investicije (Priloga 1)
predstavitev podjetja (Priloga 2)
tekoči finančni podatki (Priloga 3)
podatki o poroku – fizični osebi (obrazec banke) – v primeru zavarovanja s poroštvom
potrdilo o plačanih davčnih obveznostih
Spodaj navedeni pooblaščeni podpisnik s podpisom te vloge soglašam in dovoljujem banki, da izvede
vpogled v centralni kreditni register SISBIZ ter opravi v primeru zavarovanja pri zavarovalnici
poizvedbo pri zavarovalnici.

(Kraj in datum)

(Žig* in podpis zakonitega zastopnika oz. pooblaščene
osebe)

* Če žiga ni, stranka s podpisom izjavlja, da ga ne uporablja in ga tudi pri nadaljnjem poslovanju ne bo uporabljala.
** Dokumenti so predloženi na zahtevo banke.

