VLOGA ZA ODOBRITEV KREDITA
Osebni podatki kreditojemalca oziroma solidarnega poroka
1

Priimek in ime:

2

Komitent banke:

3

Datum rojstva:

4

Osebni dokument:

DA

NE

želim prenesti poslovanje
M

Spol:

Ž

osebna izkaznica, številka

, izdajatelj:

, veljavnost do

potni list, številka

, izdajatelj:

, veljavnost do

Davčna številka:

EMŠO:

5

Državljanstvo:

6

Naslov (ulica, hišna št., pošta, država):

Kraj rojstva:

Tel. št.:

E-pošta:

7

Biva na tem naslovu od (datum):

8

Bivališče:

9

Osebni status:

lastna hiša

lastno stanovanje

poročen(a)

podnajemnik(ca),
sostanovalec(ka)

izvenzakonska skupnost

najemnik(ca)

pri starših
ločen(a)

samski(a)

drugo:
ovdovel(a)

10 Število otrok s pravico do preživnine:
11 Izobrazba:

Osnovna šola

Poklicna izobrazba

Splošna srednja izobrazba (gimnazije)

Univerzitetna izobrazba 1. stopnja

Univerzitetna izobrazba 2. stopnja

Magisterij, doktorat

12 Delovno mesto:
Status, poklic:

Ostalo

Delodajalec:
Delavec

Uslužbenec

Državna služba

Samostojni podjetnik

Manager

Upokojenec

Študent

Gospodinja

Ostalo:

13 Datum nastopa trenutne zaposlitve:

Datum nastopa prve zaposlitve:

14 Panoga delodajalca:
Kmetijstvo in lov, gozdarstvo,
ribištvo
Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti

Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih vozil

Gradbeništvo

Zdravstvo in socialno varstvo

Gostinstvo

Poslovanje z nepremičninami

Rudarstvo

Promet in skladiščenje

Predelovalne dejavnosti

Informacijske in komunikacijske
dejavnosti
Finančne in zavarovalniške
dejavnosti

Strokovne, znanstvene in
tehnične dejavnosti
Dejavnost javne uprave in obrambe;
dejavnost obvezne socialne varnosti

Oskrba z vodo,
odplakami in paro
Kulturne, razvedrilne in
rekreacijske dejavnosti

Oskrba z električno energijo,
plinom

Izobraževanje

15 Višina neto plače / pokojnine:

Višina ostalih prihodkov:

16 Skupno število kreditov:

Število kreditov pri UniCredit Bank:

UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana, www.unicreditbank.si, Registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani št.reg.vl. 1/10521/00, Osnovni kapital družbe 20.383.764,81 EUR,
Matična številka 5446546000, Identifikacijska številka za DDV SI59622806, Transakcijski račun SI56 2900 0190 0030 037.

Podatki o kreditu
17 Namen kredita:

gotovinski
poplačilo obstoječih
kreditov pri:

stanovanjski

18 Znesek kredita:
19 Način odplačila kredita:
20 Način zavarovanja:

namenski
drug namen:
Število anuitet:

upravno-izplačilna prepoved

trajni nalog na TRR pri UCB

s poroki

zastava življenjske
zavarovalne police
zastava vrednostnih papirjev

zastava nepremičnine

gotovinsko kritje (depozit)

pri zavarovalnici

drugo:
drugo:

S podpisom te vloge jamčim za točnost podatkov in izrecno soglašam:
- da imam sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas ali za določen čas, najmanj za čas trajanja kreditne pogodbe,
- za presojo moje kreditne sposobnosti dovoljujem preverjanje podatkov pri mojem delodajalcu, navedenem na kreditni vlogi in drugih finančnih institucijah (banke, hranilnice, zavarovalnice),
- da se vsi dobljeni podatki lahko uporabljajo, shranjujejo in vključujejo v baze podatkov in računalniško obdelujejo za potrebe banke.
Ravno tako izrecno soglašam, da lahko banka kateregakoli izmed osebnih in zaupnih podatkov s katerimi razpolaga, posreduje tujim uporabnikom izven ozemlja Republike Slovenije,
praviloma njenim nadrejenim bančnim skupinam in njihovim družbam za namen poenotenja bančnih operacij, nadzora in izvajanja medsebojnega pogodbenega odnosa. Izjavljam,
da sem seznanjen s posledicami iznosa teh osebnih podatkov v tujino, ki so predvsem te, da bo pravico do razpolaganja z njimi, skladno s tujo zakonodajo, pridobil tuj uporabnik izven ozemlja
Republike Slovenije.

Podpis kreditojemalca:

Datum:

Izpolni banka
Vlogo sprejel:

Ime, priimek, žig

Datum:
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