VLOGA ZA ODOBRITEV HITREGA KREDITA
OSEBNI PODATKI
Ime:

Priimek:

Davčna številka:

Državljanstvo:

Stalni naslov:
Telefon1:

Elektronska pošta1:

1

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

PODATKI O KREDITU
Znesek in valuta kredita:
Vrsta zavarovanja:
Vrsta obrestne mere:

Odplačilna doba (v mesecih):
pri zavarovalnici
drugo: _________________________________________
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)______________________

PRILIVI NA TRANSAKCIJSKI RAČUN
Med prilivi iz naslova dohodka iz delovnega razmerja in/ali iz naslova pokojnine, ki sem jih prejel na transakcijski račun v obdobju
zadnjih 12 mesecev, so tudi prilivi enkratne oziroma občasne narave (npr. jubilejne in izredne nagrade) in/ali prejemki, ki so v
skladu z zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje izvzeti iz izvršbe, npr. invalidnina, varstveni dodatek
*DA

NE

*V primeru, da ste prejeli katerega od zgoraj navedenih prilivov, prosimo predložite dokumente (plačilno listo, potrdilo ZPIZ)

__________________________________________________________________________________________________

S podpisom te vloge potrjujem, da sem banki predložil vse potrebne podatke in informacije o prejemkih, izdatkih, prilivih na transakcijski
račun ter drugih osebnih, finančnih in ekonomskih okoliščinah, ki vplivajo na oceno kreditne sposobnosti in odobritev kredita. Potrjujem,
da sem banki opisal vsa dejstva in okoliščine, povezane s posledicami epidemije virusa SARS-CoV-2, ki bi lahko vplivale na moj finančni
položaj, npr. začasno na čakanju, izguba zaposlitve, zaposlen v družbi, ki je bila v skladu z vladnim/občinskim odlokom primorana trenutno
prenehati s poslovanjem, ipd. 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.

Datum:

Podpis kreditojemalca:

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

