VLOGA ZA ODOBRITEV KREDITA PODJETNIKU ALI ZASEBNIKU
PODATKI O PODJETJU
Naziv dejavnosti:
Sedež dejavnosti:
Matična številka:
Davčna številka:
Pravnoorganizacijska oblika:

Šifra dejavnosti:
Leto ustanovitve:
Transakcijski račun:
Kontaktni podatki:

samostojni podjetnik
odvetnik
notar
oseba svobodnega
poklica
zasebni zdravnik

zobozdravnik
zasebni lekarnar
veterinar
drugo:

Telefon:
Elektronska pošta:
Faks:

PODATKI O NOSILCU DEJAVNOSTI
Ime in priimek:
Stalni naslov:
Začasni naslov:
EMŠO:
Datum rojstva:
Država rojstva:
Podatki o osebnem dokumentu:
Vrsta:
Naziv izdajatelja:
Datum veljavnosti:
Transakcijski račun:
Številka računa:
Odprt pri banki:
Zaposlitev:

Kraj rojstva:
Državljanstvo:
Številka:
Datum izdaje:

PODATKI O KREDITU

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

Zavarovanje kredita:
pri zavarovalnici:

obročno odplačevanje:

bianco podpisane menice z menično izjavo in (ustrezno označi)
zastava vrednostnih papirjev

zastava nepremičnine

zastave depozita

zastava premičnine

bančna garancija

poroštvo fizične osebe

zastave terjatev

poroštvo pravne osebe
drugo:
Kratka obrazložitev zahtevka:

Dokumentacija (z »x« označiti tiste, s katerimi banka še ne razpolaga in so priloga k vlogi):
skupni znesek prometa na transakcijskem računu v preteklem in tekočem letu
zadnji potrjeni davčni obračun akontacije od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti s
strani DURS-a oziroma elektronsko potrdilo o pregledu prek sistema e – davki, ki ne sme biti
starejši od 30 dni
bilanca stanja in izkaz poslovnega izida (elektronsko potrdilo prek sistema e – davki)
potrdilo o plačanih davčnih obveznosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni na dan sklenitve pogodbe
podatki o tekočem poslovanju (obrazec banke)
fotokopija podpisnega kartona za razpolaganje s sredstvi na transakcijskem računu, če
kreditojemalec nima odprtega transakcijskega računa pri Abanki
poslovni oziroma investicijski načrt (če je zahtevan)
kopije pogodb s poslovnimi partnerji (če so zahtevane)
druga nakazila o namenu porabe kredita (fakture, predpogodbe, pogodbe…)
cenitev oziroma dokazilo o vrednosti nepremičnin in premičnin v primeru zavarovanja z zastavo
nepremičnin oz. premičnin
dokazila o premoženjskem stanju (zemljiškoknjižni izpiski, kupoprodajna pogodba, kopija
katastrskega načrta z vrisom zemljišča, lastninski list)
1

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

kopija zavarovalne police premoženjskega zavarovanja (proti požaru in drugimi tveganji)
vinkulacijsko potrdilo
potrdilo o plačilu zavarovalne premije
ugotavljanje dejanskega lastnika (obrazec banke)
pregled stranke (obrazec banke)
Vprašalnik za ugotavljanje tuje politično izpostavljene osebe (obrazec banke)
Izjava o povezanih osebah (obrazec banke)
Priloga 1: Finančni podatki o tekočem poslovanju
Priloga 2: Predstavitev podjetnika/zasebnika
ostala potrebna dokumentacija_____________________________________________________

Izjava kreditojemalca:
S svojim podpisom izjavljam, da:
- Imam poravnane vse obveznosti po že odobrenih kreditih pri Abanki odobrenih za financiranje
opravljanja dejavnosti ali kot fizični osebi.
- Za presojo svoje kreditne sposobnosti, dovoljujem preverjanje svojih podatkov pri drugih finančnih
institucijah (banke, hranilnice, zavarovalnice, SISBON, SISBIZ).
- Dovoljujem Abanki ob prijavi kredita v zavarovanje posredovati zavarovalnici moje osebne
podatke vključno z EMŠO in podatke o kreditu, vse izrecno za namen zavarovanja.
- Z namenom zavarovanja kredita pri zavarovalnici dovoljujem Abanki opraviti poizvedbo pri
zavarovalnici o prevzemu rizika v zavarovanje.
- Soglašam z zavarovanjem kredita pri zavarovalnici.
- Po porabi kredita nisem upravičen do povračila stroškov zavarovanja.
- Dovoljujem in pooblaščam Abanko d.d., da opravi poizvedbo o mojem nepremičnem premoženju
ter dovoljujem, da banka vse podatke, s katerimi razpolaga, posreduje tudi vsem svojim sedanjim
in prihodnjim družbam v skupini ter pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov.

(Kraj in datum)

(žig* in podpis odgovorne osebe)

* Če žiga ni, stranka s podpisom izjavlja, da ga ne uporablja in ga tudi pri nadaljnjem poslovanju ne bo uporabljala.

Izjava nosilca dejavnosti (ki bo porok pri kreditu podjetja):
s podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov.
Dovoljujem, da Abanka d.d. za presojo morebitne kreditne sposobnosti preverja moje podatke pri
drugih institucijah (banke, hranilnice, zavarovalnice, SISBON, delodajalec), in da banka moje
podatke, ki so potrebni za ureditev zavarovanja s poroštvom pri kreditu, za katerega je zaprosilo
moje podjetje uporablja skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov za svoje redno
poslovanje in za zavarovanje kredita.
-

Izjavljam, da sem kot fizična oseba lastnik naslednjih:
NEPREMIČNIN:
naslov
ID znaki:
PREMIČNIN:
Vozilo:
Tip vozila:
Številka šasije:
Druge premičnine

Registrska številka:

DRUGI VREDNEJŠI PREDMETI:
-

S podpisom te izjave dovoljujem in pooblaščam Abanko d.d., da opravi poizvedbo o mojem
nepremičnem premoženju ter dovoljujem, da banka vse podatke, s katerimi razpolaga, posreduje
tudi vsem svojim sedanjim in prihodnjim družbam v skupini ter pogodbenim obdelovalcem osebnih
podatkov.

(Kraj in datum)

(Podpis nosilca dejavnosti kot poroka pri kreditu)

