VLOGA ZA ODOBRITEV KREDITA
Osebni podatki
KREDITOJEMALEC
Podpisani(-a)
EMŠO
Kraj rojstva
Državljanstvo
Davčna številka
Naslov stalnega bivališča
Naslov začasnega bivališča
Elektronski naslov
GSM
Telefon
Zakonski stan

samski

poročen/izven. skupnost

Zaposlen(-a) sem

za določen čas

za nedoločen čas

da

ne

Zakonski stan

samski

poročen/izven. skupnost

Zaposlen(-a) sem

za določen čas

za nedoločen čas

da

ne

Delodajalec
Delovno mesto
Izobrazba
Število delodajalcev v zadnjih 24 mesecih
Brezposelnost > 6 mesecev v zadnjih 36 mesecih

POROK
Podpisani(-a)
EMŠO
Kraj rojstva
Državljanstvo
Davčna številka
Naslov stalnega bivališča
Naslov začasnega bivališča
Elektronski naslov
GSM
Telefon

Delodajalec
Delovno mesto
Izobrazba
Število delodajalcev v zadnjih 24 mesecih
Brezposelnost > 6 mesecev v zadnjih 36 mesecih

Vloga za odobritev kredita (09/2018)

Podatki o potrošniškem kreditu
Prosim za odobritev kredita v višini _____________________ EUR, z odplačilno dobo __________ let
Za namen ______________________________________________________________________________________________________________
Kredit želim odplačevati

08.

18.

28.

___ v mesecu, preko

upravne izplačilne prepovedi (plače)

direktne bremenitve (os. računa).

Podatki o kreditni sposobnosti
DOHODKI / MESEČNE OBVEZNOSTI
Kreditojemalec

Mesečno

Plača (neto plača, prehrana in prevoz
na delo)

EUR

Mesečni obrok (obstoječa obveznost)

EUR

Otroški dodatek

EUR

Mesečni obrok (nova obveznost)

EUR

Prejete preživnine

EUR

Druge obveznosti (leasing, BVP ipd.)

EUR

Variabilni dohodki

EUR

Mesečna premija
življenjskega/nezgodnega zavarovanja

EUR

Prejete bruto najemnine

EUR

Preživnina

EUR

Drugi dokazljivi dohodki

EUR

Posebni stroški (npr. dodatno
izobraževanje)

EUR

Dohodki skupaj

EUR

Poroštva – mesečni obrok

EUR

Zakonec/izvenzakonski partner: dohodki _______________ EUR/mesec.

ŽIVLJENJSKI STROŠKI IN DRUGI IZDATKI (mesečno)
Standardni znesek**
na osebo

Skupaj

 kreditojemalec (1. odrasla oseba)

EUR 410,00

EUR

 otroci, mlajši od 14 let

EUR 123,00

EUR

 vzdrževane osebe, starejše od 14 let

EUR 205,00

Osebe v skupnem gospodinjstvu*

Št. oseb

Skupni življenjski stroški gospodinjstva

EUR
EUR

* Gospodinjstvo je skupnost posameznikov, ki izjavijo, da stalno prebivajo skupaj in skupaj porabljajo dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih
potreb (npr. za stanovanje, hrano, šolanje …).
** Pri izračunu skupnih življenjskih stroškov gospodinjstva se upoštevajo standardni (minimalni) zneski po kriterijih BKS Bank.

STANOVANJSKA SITUACIJA
LASTNA NEPREMIČNINA
Vrsta (enostanovanjska hiša, večstanovanjska hiša, stanovanje)
Naslov
Lastništvo
Uporabna površina (neto)

m2

Stroški bivanja
(pri izračunu se uporabi vrednost 2 €/m2 upor. površine za stanovanjsko hišo
oziroma 2,5 €/m2 upor. površine za stanovanje)

EUR

NEPREMIČNINA V NAJEMU
Vrsta (enostanovanjska hiša, večstanovanjska hiša, stanovanje)
Mesečni strošek najemnine in vsi obratovalni stroški

PREVOZNA SREDSTVA
Osebno vozilo***: znamka/tip/letnik
Javni prevoz: mesečni stroški javnega prevoza
*** Kot mesečni strošek se upošteva:
- 180,00 EUR za osebno vozilo z nabavno vrednostjo novega vozila do 25.000 EUR,
- 260,00 EUR za osebno vozilo z nabavno vrednostjo novega vozila nad 25.000 EUR.
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DRUGE NEPREMIČNINE
Vrsta nepremičnine, naslov, lastništvo

Vrednost nepremičnine

Obremenitve

DRUGO PREMOŽENJE
Denarna sredstva (varčevanja, depoziti ipd.)
Vrednostni papirji (trenutna vrednost portfelja)

ZAVAROVALNE POLICE OSEBNIH ZAVAROVANJ
Vrsta

Zavarovalna vsota

S svojim podpisom na tej vlogi jamčim za točnost in resničnost v njej navedenih podatkov in dokumentov, ki sem jih posredoval banki, in se obenem zavedam, da
posredovanje neresničnih podatkov ali neverodostojne dokumentacije pomeni kaznivo dejanje, zaradi česar lahko BKS Bank AG, Bančna podružnica (v
nadaljevanju: Banka), od sklenjene pogodbe odstopi. Dovoljujem, da Banka moje podatke, ki jih posredujem v postopku za pridobitev kredita, obdeluje z namenom
presoje kreditne sposobnosti, obdelave, odobritve in spremljave kreditnega posla.
Banko izrecno pooblaščam, da sme za namen presoje moje kreditne sposobnosti preverjati moje osebne in druge podatke pri mojem delodajalcu in drugih finančnih
organizacijah (banke, hranilnice, zavarovalnice ipd.).
Soglašam, da Banka pred odobritvijo kredita, v skladu z zakonom, ki ureja potrošniške kredite, pridobi informacije o moji morebitni zadolženosti v zbirki podatkov, ki
se vodi na podlagi zakona, ki ureja sistem SISBON.
Izrecno dovoljujem, da Banka moje osebne podatke obdeluje za potrebe svojega poslovanja in jih za namen presoje tveganj pri zavarovanju kredita posreduje
zavarovalnici, v obsegu in na način, kot sta dogovorjena med zavarovalnico in banko. Zavarovalnica lahko posredovane osebne podatke obdeluje za namen presoje
tveganja pri zavarovanju kredita, namen izvajanja zavarovanja ali za izterjavo terjatve iz kreditne pogodbe.
Dovoljujem, da Banka moje osebne podatke, razen tistih, pridobljenih z vpogledom v sistem SISBON, posreduje tretjim osebam le v primerih, obsegu in na način,
kot to določajo veljavni predpisi ter pogodbenim obdelovalcem zaradi izvajanja medsebojnih pogodbenih obveznosti in za potrebe bančnega poslovanja, izvajanja
poenotenja bančnih operacij, nadzora in upravljanj s tveganji. Izrecno dovoljujem tudi, da se moji osebni podatki, dejstva in okoliščine, posredujejo v tujino, in sicer
matični banki BKS Bank AG, Celovec, Avstrija.
Seznanjen sem in izrecno soglašam, da bo Banka v primeru, če posla z menoj ne sklene, moje osebne podatke izbrisala brez nepotrebnega odlašanja oziroma bo to
storila, ko bo potekel zakonski rok, ki predpisuje dobo hranjenja posameznih podatkov oziroma dokumentov.
Vsi podatki v tej vlogi so zaupni. Banka se zavezuje, da jih bo varovala v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Podrobnejše
informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki, so na voljo v dokumentu Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov, ki je dostopen na spletni strani
www.bksbank.si.

Kraj in datum: __________________________________________

Podpis kreditojemalca:____________________________________

Kraj in datum: __________________________________________

Podpis poroka:__________________________________________
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