VLOGA ZA ODOBRITEV POTROŠNIŠKEGA/STANOVANJSKEGA KREDITA
I.
OSNOVNI PODATKI
Ime in priimek:
Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Državljanstvo:

Stalni Naslov:
Začasni naslov:
Osebni dokument:

Do:
 Potni list

Osebna izkaznica

Št. osebnega dokumenta:

Izdajatelj:

Datum izdaje:

Datum veljavnosti:

EMŠO:

Davčna:

Telefon:

E-mail:

Zakonski status:  samski(a)

 poročen(a)

 ločen(a)

 vdovec(a)

 izvenzakosnka skupnost

Število oseb v gospodinjstvu:
Število vzdrževanih članov:
Stanovanjska situacija:  lastnik(ca)
 pri partnerju

od tega število otrok:
 solastnik(ca)
 drugo:

II.
PODATKI O ZAPOSLITVI/ DEJAVNOSTI
Zaposlitev:  javni sektor
 zasebni sektor  upokojen
Vrsta:

 nedoločen čas  samozaposlen

 najemnik(ca)

 pri družini

 nezaposlen

samozaposlen

 določen čas od

Izobrazba:

do

 kmet
 drugo

Delovno mesto:

Delodajalec (naziv in naslov):
Upokojenec, številka ZPIZ:
Lastnik podjetja ali družabnik(naziv in naslov):
Kmet (naziv in naslov kmetije):

III.
PODATKI O RAČUNIH IN KARTICAH
Mesečne prihodke prejemam na račun pri banki:
Plačilne in kreditne kartice:  Maestro

 Mastercard

Visa

Drugo:

Sodelovanje s Primorsko hranilnico Vipava d.d.
TRR.:

Varčevalna knjižica:

Depozit:

IV.
PODATKI O MESEČNIH PRIHODKIH (v EUR)
 neto mesečna plača:
 pokojnina:
 otroški dodatek:

 veteranski dodatek:

 renta:

 najemnina:

 kmetijstvo:

 drugo:
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V.
PODATKI O MESEČNIH ODHODKIH (v EUR)
Gospodinjstvo (hrana, pijača, obleka, obutev, osebna nega, zdravstvene
storitve, vrtec, šola, varstvo otrok, televizija, telefonija,…)
Osebna potrošnja (najemnina, ogrevanje, vzdrževanje, zavarovanje hiše, voda,
elektrika, komunalne storitve, NUSZ, zavarovanje vozila, poraba goriva,…)
Zavarovanja/varčevanja (dopolnilno, življenjsko, pokojninsko, obročno
varčevanje,…)
Kredit, limit, leasing
Ostalo (preživnine, prosti čas, drugi stroški,…)

VI.
PODATKI O KREDITIH IN LIMITH PRI DRUGIH BANKAH
Kreditodajalec
dani znesek
mesečni obrok
zavarovanje
(kredit ali limit)
kredita

VII.
PODATKI O KREDITU
Vrsta kredita:
 potrošniški

 stanovanjski

zapadlost zadnjega
obroka

 premostitveni

Namen kredita:
Znesek kredita:

odplačilna doba:

Vrednost investicije:

lastna sredstva:

Znesek kupnine (v primeru nakupa nepremičnine):
Zavarovanje kredita:

pri zavarovalnici
 osebno poroštvo

zastava nepremičnine

zastava premičnine

 zastava depozita

 drugo:
Dodatno zavarovanje:

VIII.
VRSTA OBRESTNE MERE
 nominalna fiksna obrestna mera
 6- mesečni EURIBOR

IX.

NAČIN ODPLAČEVANJA KREDITA

 upravno izplačilna prepoved
 trajni nalog/ SEPA direktna bremenitev z datumom: __________________
 drugo:
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X.

PODATKI O PREMOŽENJU

Nepremičnine (vrsta, naslov, delež lastništva):

Drugo lastništvo večje vrednosti (vrednostni papirji, premičnine):

Življenjska, rentna ali naložbena zavarovanja (vrsta, zavarovalnica, doba, zavar. Vsota):

S podpisom te vloge jamčim za točnost in resničnost zgoraj navadnih podatkov ter izjavljam, da sem Hranilnici predložil vse
potrebne podatke in informacije o prejemnikih in izdatkih ter drugih okoliščinah, ki lahko vplivajo na oceno kreditne
sposobnosti in odobritev kredita.
Hranilnica osebne podatke posameznika, pridobiva, hrani, zbira in obdeluje z namenom sklenitve poslovnega razmerja, več
informaciji o varstvu osebnih podatkov je na voljo v Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, ki so na voljo v vsaki
poslovalnici Hranilnice in na spletni strani www.phv.si. S podpisom vloge potrjujem, da sem z njimi seznanjen.
Dovoljujem, da Hranilnica moje podatke, ki so potrebni za sklenitev poslovnega razmerja, uporablja in obdeluje, skladno z
veljavno zakonodajo iz področja varstva osebnih podatkov, za namen svojega rednega poslovanja in da za namen presoje
kreditne sposobnosti preveri moje podatke pri drugih finančnih organizacijah (banke, hranilnice, zavarovalnice, SISBON).
V primeru, da je predlagano zavarovanje kredita tudi pri zavarovalnici dovoljujem in pooblaščam Hranilnico, da za naslednje
namene: pridobitev soglasja zavarovalnice za sprejem v zavarovanje in prijave kredita v zavarovanje, prijava zavarovalnega
primera zavarovalnici ter izterjava terjatve iz kreditne pogodbe, posreduje zavarovalnici moje osebne podatke iz vloge za
odobritev kredita, podatke o moji kreditni sposobnosti, podatke iz SISBON-a ter druge podatke, dogovorjene skladno z
določili zavarovalne pogodbe, sklenjene med Hranilnico in zavarovalnico, zavarovalnici pa dovoljujem obdelavo teh
podatkov v obsegu, kot so zavarovalnici potrebni za izvajanje zavarovanja ali izterjave terjatve iz kreditne pogodbe.
Če je kot oblika zavarovanja določena zastavna pravica (npr. hipoteka na nepremičnini, zastava premičnin itd.), dovoljujem,
da se vsi moji osebni podatki razkrijejo pristojnemu notarju, sodišču oz. drugemu registrskemu organu (AJPES,KDD d.d.),
vse za namen ustanovitve zastavne pravice.

Kraj in datum: ________________________

Podpis kreditojemalca:__________________________

IZPOLNI HRANILNICA
Vloga prejeta dne:
Vlogo prejel:

PRILOGE








kopija zadnjih 3 plačilnih list in bančni izpiski za 6 mesecev pred odobritvijo
potrdilo delodajalca
potrdilo o izplačilu pokojnine (Obvestilo ZPIZ-a)
izpolnjen obrazec »Upravno izplačilna prepoved«
ostali redni prejemki (pogodba o najemu, ostale odločbe o upravičenosti do prejemkov)
izjava poroka/ plačnika
drugo:
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