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IZJAVA POROKA – VLOGA ZA POROŠTVO PRI KREDITU
Ime

Priimek

Datum rojstva

država rojstva

kraj rojstva

Državljanstvo

Vrsta osebnega dokumenta

Številka osebnega dokumenta
Datum izdaje

Naziv izdajatelja
Veljavnost osebnega dokumenta

Davčna številka

EMŠO

Stalni naslov ______________________________________________________________________
Začasni naslov ____________________________________________________________________
Telefon ___________________________________________________________________________

S podpisom te vloge jamčim za točnost in resničnost podatkov. Dovoljujem, da banka 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 zaprosil:
_________________________________________________________________________________
(ime in priimek ter naslov kreditojemalca, pri katerem boste nastopali kot porok)
uporablja skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov za svoje redno poslovanje in za
zavarovanje kredita.
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. Tudi v primeru preklica privolitve bo banka osebne podatke poroka
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.
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.
Kraj in datum: _________________

Podpis poroka: ___________________________________

Potrjujem, da je bil opravljen vpogled v originalno dokumentacijo, in da je bila izjava podpisana v moji
navzočnosti.
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