VLOGA ZA ODOBRITEV HITREGA KREDITA
OSEBNI PODATKI
Ime:

Priimek:

Davčna številka:

Državljanstvo:

Stalni naslov:
Elektronska pošta1:

Telefon1:

Podatek ni obvezen, vendar je pri poslovanju z osebnim računom koristen zaradi možnosti hitrejšega obveščanja in bolj učinkovitega reševanja
reklamacij
1

PODATKI O KREDITU
Odplačilna doba (v mesecih):

Znesek in valuta kredita:

pri zavarovalnici
drugo: _________________________________________

Vrsta zavarovanja:
Vrsta obrestne mere:

fiksna obrestna mera

Številka osebnega računa za prejem mesečnih prihodkov:
Način odplačevanja:

avtomatska bremenitev (trajnik) dne:

PREJEMKI IN IZDATKI
Vse prejemke in stroške preračunajte na mesečni nivo (npr. letne izdatke delite z 12, polletne s 6); v primeru da je v vašem
gospodinjstvu več plačnikov stroškov, upoštevajte le svoj delež plačil.
Mesečni prejemki v EUR (plača, pokojnina, najemnine, ipd) ________________________
Mesečni izdatki v EUR (gospodinjstvo, krediti, lizingi, zavarovanja, ostalo)______________________

S podpisom te vloge potrjujem, da sem banki predložil vse potrebne podatke in informacije o prejemkih in izdatkih ter
drugih osebnih, finančnih in ekonomskih okoliščinah, ki vplivajo na oceno kreditne sposobnosti in odobritev kredita.
Zavezujem se, da bom banki nemudoma sporočil katerokoli spremembo ali okoliščino, ki bi lahko vplivala na oceno
kreditne sposobnosti (npr. dodatne zadolžitve, znižanje prejemkov, sprememba premoženjskega stanja ter druge
osebne, finančne in ekonomske okoliščine, ki bi lahko vplivale na verjetnost, da obveznosti iz kreditne pogodbe ne bi bile
v celoti izpolnjene skladno s kreditno pogodbo) ter spremembo vseh drugih podatkov, ki sem jih predložil banki
Seznanjen sem z opozorilom banke, da banka ne more opraviti ocene kreditne sposobnosti in odobriti kredita, če
potrošnik ne predloži informacij in neodvisno preverljivih dokazil, ki jih potrebuje za izvedbo pravilne ocene kreditne
sposobnosti, ter da banka lahko odstopi od sklenjene kreditne pogodbe ali spremeni sklenjeno kreditno pogodbo, če se
izkaže, da je potrošnik namerno priredil posredovane informacije ali banki v postopku odobritve kredita ni predložil vseh
informacij.
S podpisom te vloge jamčim za točnost in resničnost podatkov. Dovoljujem, da banka za presojo kreditne sposobnosti
preverja moje podatke pri drugih finančnih institucijah (banke, hranilnice, zavarovalnice, SISBON).
Predlagano zavarovanje kredita je pri zavarovalnici, zato soglašam in banki dovoljujem, da za naslednje namene: prijava
kredita v zavarovanje pri zavarovalnici, prijava zavarovalnega primera zavarovalnici ter izterjava terjatve iz kreditne pogodbe,
posreduje zavarovalnici moje podatke, podatke o moji kreditni sposobnosti, podatke o kreditu ter druge podatke, dogovorjene
skladno z določili zavarovalne pogodbe, sklenjene med banko in zavarovalnico, zavarovalnici pa dovoljujem obdelavo teh
podatkov v obsegu, kot so zavarovalnici potrebni za izvajanje zavarovanja ali izterjave terjatve iz kreditne pogodbe.
Podrobne informacije o zbiranju in obdelavi osebnih podatkov so dostopne v Splošnih informacijah o varstvu osebnih
podatkov, katere so dostopne na spletnih straneh Abanke d.d. na naslovu: https://www.abanka.si/o-banki/o-nas/varstvoosebnih-podatkov.
Datum:

Obr. KRE.DOK7b

Podpis kreditojemalca:
ABANKA d.d., Slovenska 58, 1517 Ljubljana,
Reg. št. vl. pri Okrožnem sodišču v Ljubljani: 1/02828/00, Matična številka: 5026024,
Osnovni kapital: 151.000.000 EUR, Identifikacijska številka za DDV: SI68297530
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