VLOGA ZA POSREDOVANJE PODATKOV O PRILIVIH in ODTEGLJAJIH
POŠILJATELJ (izpolni kreditodajalec)
Nova KBM d.d. Maribor
Enota banke:
Naslov:
Telefon:
Faks:
Elektronski naslov:

PREJEMNIK (izpolni banka, ki vodi račune kreditojemalca oz. poroka
Banka:
Enota banke:
Naslov:
Telefon:
Faks:
Elektronski naslov:

Prosimo vas, da izpolnite posredovani obrazec z zahtevanimi (manjkajočimi) podatki o našem prosilcu kredita oz. poroku
in nam ga pošljete na zgoraj navedeno številko faksa oz. po elektronski pošti na zgoraj navedeni elektronski naslov.
Podatke bomo uporabljali v namen odobritve kredita in jih bomo varovali kot poslovno skrivnost.
_____________, _____________

podpis in žig pošiljatelja: _______________________________________

POŠILJATELJ (izpolni prosilec kredita oz. porok)
Ime in priimek: _________________________________________________________________________________
Datum in kraj rojstva: _____________________________________________________________________
Naslov stalnega prebivališča: _______________________________________________________________
Davčna številka: _________________________________________________________________________
imam v vaši banki odprt transakcijski račun št.: ______________________________________________________
na katerega prejemam redne mesečne prilive iz naslova plače, rente ali pokojnine. Pooblaščam Novo KBM d.d., Maribor,
da pridobi podatke o mojih rednih mesečnih prilivih iz naslova plače, rente ali pokojnine, in sicer za zadnjih 6 mesecev.
Podpis prosilca kredita/poroka:_____________________

PREJEMNIK (izpolni banka, ki vodi račune kreditojemalca oz. poroka)
Podatki o rednih mesečnih prilivih (plača, pokojnina, renta, najemnina, honorar…) za zadnjih 6 mesecev:
Datum:

Znesek v EUR:

Vrsta priliva:

Datum:
Datum:
Datum:
Datum:

Znesek v EUR:
Znesek v EUR:
Znesek v EUR:
Znesek v EUR:

Vrsta priliva:
Vrsta priliva:
Vrsta priliva:
Vrsta priliva:

Datum:

Znesek v EUR:

Vrsta priliva:

Podatki o odtegljajih iz naslova kreditov in leasingov prek trajnih nalogov, direktnih obremenitev za zadnji
mesec:
Datum:

Znesek v EUR:

Evidenčno stanje na osebnem računu:
Datum:
Znesek v EUR:
Potrjujemo, da kreditojemalec oz. porok posluje v okviru dogovorjenega stanja na transakcijskem računu in skladno s
pogodbo o vodenju transakcijskega računa.
Opombe:
Kraj in datum:

Ime in priimek osebe v banki:
Podpis:
Žig banke, ki vodi račun:

Nova Kreditna banka Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, vpisana v sodni register okrožnega sodišča v Mariboru,
številka vložka: 10924200; osnovni kapital: 150.000.000,00 EUR; identifikacijska številka za DDV: SI94314527;
www.nkbm.si, info@nkbm.si

