Kreditna mapa

DELAVSKA HRANILNICA d.d.
Ljubljana, Miklošičeva 5

PROŠNJA ZA KREDIT

1.

Prošnja za kredit (izpolni prosilec z velikimi èrkami)
Podpisani
Rojen dne, kraj
Naslov stalnega prebivališèa, pošta
Naslov zaèasnega prebivališèa, pošta
Domaèa telefonska številka/gsm
Poklic
Število let do upokojitve
Davèna številka obèana
Prosim, da mi odobrite kredit v znesku
za število mesecev

2.

Poslovno sodelovanje s hranilnico
osebni raèun (TRR)
depozitna sredstva
hranilna knjižica
drugo

3.

Namen kredita

Dne

Prosilec:

Pogodba št.:

4.

Potrdilo firme-delodajalca (izpolni delodajalec) oz. izplaèevalec pokojnine - invalidnine nadomestila (izpolni zavod)
Naziv in naslov

Številka raèuna
Podpisane pooblašèene osebe potrjujejo pravilnost podatkov za
Potrjujemo, da ima imenovani sklenjeno delovno razmerje za nedoloèen èas od leta
ni uvršèen med presežne delavce, ni v suspenzu ali odpovednem roku.

Podatki o kreditni sposobnosti
povpreèni trimeseèni osebni dohodek - neto
obremenitev njegovega osebnega dohodka
zaradi upravno izplaèilnih in sodnih prepovedi
skupni saldo obremenitev osebnega dohodka

Dne
Štampiljka in podpis pooblašèenih oseb:
(izpisati s strojem)

5.

Izraèun kreditne sposobnosti in naèin zavarovanja kredita (izpolni hranilnica)
1. Kreditna sposobnost prosilca
povpreèni meseèni osebni dohodek
obremenitev meseènega osebnega dohodka zaradi
upravno izplaèilnih in sodnih prepovedi
poslovni stroški na meseèni ravni (izpolni s.p. - normiranec)
meseèni prispevki (izpolni s.p. - normiranec)
znesek prostega meseènega osebnega dohodka
ostali dokazljiv meseèni prihodek
2. Zavarovanje
Kredit bo zavarovan:
s plaèilom stroškov zavarovanja po veljavni
tarifi za storitve hranilnice
z vezano banèno vlogo
s plaèilom zavarovalne premije
s poroki
z menico
drugo

, ni na èakanju,

6.

Sklep o odobritvi kredita (izpolni hranilnica)
Številka kredita
Priimek in ime prosilca
Prosilcu kredita se odobri kredit pod navedenimi pogoji na osnovi sklepa KREDITNE KOMISIJE
znesek kredita

rok vraèila v mesecih

stroški zavarovanja
%
EUR

meseèni obrok

Opombe èlanov komisije

Dne
Èlan komisije:
1.

7.

2.

3.

Izjava prosilca (izpolni prosilec)
Soglašam s sklepom komisije ter potrjujem:
izplaèilo na osebni raèun (TRR)
prejem gotovine
neposredno nakazilo

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana skladno s 3. odstavkom 10. èlena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list
RS št. 77, z dopolnitvami in spremembami) za oceno kreditne sposobnosti potrošnika pred sklenitvijo kreditne
pogodbe pridobiva informacije o zadolženosti potrošnika iz zbirk osebnih podatkov, ki se vodijo na podlagi zakona,
ki ureja sistem izmenjave informacij o boniteti oziroma zadolženosti fiziènih oseb in do katerih ima dostop v skladu
z veljavno zakonodajo, pri èemer se dosledno upoštevajo doloèbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Delavska hranilnica d.d. Ljubljana kreditojemalca opozarja, da ne bo mogla izvesti ocene kreditne sposobnosti
in posledièno odobriti kredita, v kolikor kreditojemalec hranilnici ne bo predložil vseh zahtevanih informacij in dokazil.

Dne

Prosilec:

8.

Odposlani opomini in druge spremembe

