SKB d. d.
Ajdovščina 4
SI –1513 Ljubljana, Slovenija
ID za DDV: SI40502368

SKB TEL: (01) 471 55 55
Telefaks: (01) 231 45 49
www.skb.si
SWIFT naslov (BIC): SKBASI2X

C2 zaupno

Vloga za odobritev kredita A

ko je dokument izpolnjen

Stanovanjski kredit (izpolnite A in B obrazec)
Ostali krediti (izpolnite le obrazec A)
Pomembno:
Vse podrobnosti izpolnite z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI. Če ne boste navedli vseh podatkov, lahko pride do zamude pri obdelavi vaše vloge.
Sestavni del Vloge za odobritev kredita A je priložen obrazec Osebni podatki stranke.

Osebni podatki
Ime in priimek:
Nastanitev (prebivališče):
lastnik/ca

hiša

solastnik/ca

Zakonski status:

stanovanje

drugo:

najemnik/ca

poročen/a

ločen/a

živim pri družini

ovdovel/a

drugo:

izvenzakonska skupnost

samski/a število nepreskrbljenih otrok:

Podatki o zaposlitvi
Sektor zaposlitve:

javni sektor

Panoga delodajalca:

privatni sektor

upokojen

nezaposlen

samozaposlen

izobraževanje

gostinstvo

oskrba z elektriko, plinom, vodo

proizvodne dejavnosti

finančne aktivnosti

druge javne, skupne in osebne storitve

gradbeništvo, javna dela

trgovina

javna uprava (obramba, policija, prevoz ljudi)

promet, skladiščenje, zveze

zdravstvo, socialno varstvo

odvetnik, notar, sodstvo

kmetijstvo, gozdarstvo,
ribištvo

drugo:

Skupna delovna doba:
Delodajalec (napišite naziv in naslov):
Zaposlen pri zgornjem delodajalcu od (mesec, leto):
Vrsta pogodbe sedanje zaposlitve:
za nedoločen čas

.

za določen čas - datum izteka pogodbe (mesec, leto):

samozaposlen

.

drugo:

Podatki o računih in karticah
-

Mesečne prihodke prejemam na račun številka:
pri banki:
sem stranka SKB

ne

da od (mesec, leto):

plačilne ali/in kreditne kartice:

MasterCard

.
VISA

drugo:
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Podatki o mesečnih prihodkih in izdatkih
Prihodki (navedite mesečni znesek):
neto mesečna plača:

redna pokojnina:

invalidska pokojnina:

veteranski dodatek :

renta:

otroški dodatek :

štipendija:

najemnina:

drugo:
Izdatki (navedite mesečni znesek):
kredit/leasing pri banki

z anuiteto/obrokom

in preostankom mesecev:

kredit/leasing pri banki

z anuiteto/obrokom

in preostankom mesecev:

kredit/leasing pri banki

z anuiteto/obrokom

in preostankom mesecev:

najemnina:

		

preživnina:

varčevanje:

		

drugo:

Odobritev kredita – finančni podatki
Znesek in valuta kredita:

Odplačilna doba:

Izbira obrestne mere:
enovita nominalna obrestna mera (fiksna)
sestavljena nominalna obrestna mera (spremenljiva) z uporabo 3 mesečnega Euriborja
Namen kredita:

gotovinski

za nakup avtomobila

stanovanjski1

NSVS kredit 1

za poplačilo drugega kredita

drugi nameni:
Način plačila:

direktna obremenitev osebnega računa na dan

8.

18.

28.

zadnji dan v mesecu

		

obremenitev plače, pokojnine

Način zavarovanja:

zavarovano pri zavarovalnici

s poroki

zastava življenjske zavarovalne police

zastava vrednostih papirjev

zastava denarnih sredstev

zastava nepremičnine

drugo:

S podpisom te vloge jamčim za točnost in resničnost podatkov ter:
1. Dovoljujem, da banka v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, obdeluje navedene osebne podatke za potrebe
svojega poslovanja, jih hrani v svoji evidenci in jih posreduje zavarovalnici,
2. Dovoljujem in pooblaščam banko, da lahko vse podatke, s katerimi razpolaga, posreduje tudi vsem svojim sedanjim in prihodnjim
družbam v skupini ter pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov, ki imajo enak standard varovanja osebnih podatkov kot banka, ne
glede na njihov sedež in sicer za potrebe njihovega poslovanja, izvajanja poenotenja bančnih operacij, nadzora, upravljanja s tveganji in
izvrševanja medsebojnih pogodbenih odnosov.
3. Izjavljam, da sem seznanjen, da bo banka za namen odobritve tega kredita opravila poizvedbe v zbirkah osebnih podatkov, s čimer bo
lahko izvedla oceno kreditne sposobnosti in pridobila informacije o morebitni prezadolženosti.
Podpis kreditojemalca:
Kraj:

Datum:

X
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