VLOGA ZA ODOBRITEV KREDITA
OSEBNI PODATKI

kreditojemalca

soplačnika

ID vloge:

Ime in priimek:
Datum rojstva:

Kraj:

Vrsta osebnega dokumenta:

Državljanstvo:

osebna izkaznica

potni list

vozniško dovoljenje izdano po 13. 7. 2009 in potrdilo o državljanstvu
Številka osebnega dokumenta:

Izdajatelj osebnega dokumenta:

Datum izdaje osebnega dokumenta:

Veljavnost osebnega dokumenta:

EMŠO:

Davčna številka:

Stalni naslov:
Začasni naslov:
Moški

Spol:

Ženski

Telefon doma:

Telefon služba:

Mobilni telefon:

Elektronska pošta:

Osebni status:

samski(a)

poročen(a)

vdovec(a)

razvezan(a)

Število vzdrževanih družinskih članov:
Dokončana stopnja izobrazbe:

izvenzakonska skupnost

Od tega otrok:

nepopolna osnovna

osnovna

2 letna srednja

3 letna srednja

srednja

višja

visoka

univerzitetna visoka

visoka

lastno stanovanje/hiša

pri starših

najemnik

solastno stanovanje/hiša

pri partnerju

drugo:

doktorat
Bivališče:

Bivanje na zadnjem naslovu od leta:

STATUS ZAPOSLITVE
Zaposlen za nedoločen čas od

oz. zaposlen za določen čas od

do

Naziv in naslov podjetja:
Poklic:

Delovno mesto:

Trenutno sem na starševskem dopustu od

do

Upokojenec, številka ZPIZ:
Samozaposlen in osebe, ki samostojno opravljajo poklic
Samostojni podjetnik ali zasebnik ali lastnik enoosebne družbe
Kmet
Prejemnik rente ali tuje pokojnine
Lastnik enoosebne družbe
Študent ali dijak, letnik študija:
Nezaposlen
Drugo:

Obr. KRE.DOK7b

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

1

PODATKI O KREDITU
Vrsta kredita:

potrošniški

za namen:

stanovanjski

za namen:

premostitveni
lombardni
Znesek in valuta kredita:
Vrsta zavarovanja:

Dodatno zavarovanje:

Odplačilna doba (v mesecih):
pri zavarovalnici

z zastavo nepremičnine

z osebnim poroštvom

drugo:

z zastavo vezane vloge

življenjsko zavarovanje kreditojemalca
zavarovanje za primer brezposelnosti oz. smrti ali trajne invalidnosti, ki je posledica nezgode

Za izračun mesečne obveznosti se uporabi:

nominalna obrestna mera
EURIBOR – 6 mesečni
obrestna mera NSVS

Način odplačevanja:

upravno-izplačilna prepoved

trajni nalog/direktna bremenitev z datumom bremenitve

drugo:
Številka osebnega računa za prejem mesečnih prihodkov:

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 ji predložil banki.
V primeru znižanja prejemkov v času odplačevanja kredita (npr.: v primeru upokojitve, izgube zaposlitve, znižanju prejemkov
itd.) bom kredit lahko odplačal na naslednji način (npr.: s pomočjo soplačnika, s prihranki iz naslova rentnega varčevanja,
pokojninskega varčevanja,s prodajo premičnega in nepremičnega premoženja itd.):
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

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) ter da uporablja skladno
z zakonom o varstvu osebnih podatkov moje podatke, ki so potrebni za pridobitev kredita, za svoje redno poslovanje.
S podpisom dovoljujem banki, da moje osebne podatke banka obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja tudi za sledeče
namene: statistične obdelave, segmentacijo strank, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, pošiljanje ponudb,
promocijskih gradiv, voščilnic, revij in časopisov, nagradnih natečajev, nagradnih razpisov v reklamne namene in vabil na
dogodke ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje in trženje. Banka lahko obdeluje moje osebne podatke za
namene določene v tem odstavku do pisnega preklica kreditojemalca. Tudi v primeru preklica privolitve bo banka osebne
podatke kreditojemalca še naprej uporabljala, vendar le za namene izvajanja kreditne pogodbe, za namen zagotovitev
izvrševanja pogodbenih obveznosti kreditojemalca in morebitnih soplačnikov ali porokov, oziroma za namene dovoljene z
zakonom.
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V primeru, da je predlagano zavarovanje kredita tudi pri zavarovalnici, 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:

IZPOLNI BANKA
Potrjujem, da sem opravil/a vpogled v originalno oziroma uradno overjeno dokumentacijo.
Vloga prejeta dne:

Kategorija tveganosti po ZPPDFT:

Ime in priimek bančnika:

Podpis bančnika:
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