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Vloga za odobritev kredita

Osebni podatki
Ime

Priimek

datum rojstva

kraj rojstva

državljanstvo

vrsta osebnega dokumenta

številka dokumenta

datum izdaje osebnega dokumenta

kraj izdaje

davčna številka

EMŠO

naslov stalnega bivališča

ulica

hišna številka

kraj
naslov začasnega bivališča

poštna številka

ulica

hišna številka

kraj

poštna številka

telefonska številka, e-pošta
doma

v službi

bivališče

zakonski stan

GSM

lastna hiša

pri starših

lastno stanovanje

najemnik

poročen

samski

ločen

ovdovel/a

e-pošta

pri partnerju

izvenzakonska skupnost

število vzdrževanih članov
Izobrazba
osnovnošolska ali manj

poklicna šola

srednješolska

višja, visoka

univerzitetna ali več

Podatki o kreditu
znesek kredita

doba odplačevanja kredita (v mesecih)

namen kredita
Kredit bom zavaroval/a

pri zavarovalnici

Za način porabe kredita predlagam nakazilo na TRR

drugo

SI56

Podatki o poslovnem sodelovanju s Hranilnico LON d.d., Kranj
V hranilnici sem lastnik:
številka osebnega računa SI56
številka plačilne in posojilne kratice Activa MasterCard
številka depozita oz. varčevanja
čas poslovnega sodelovanja s Hranilnico LON d.d., Kranj

drugo
let
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Podatki o zaposlitvi
zaposlen/a v podjetju
na delovnem mestu

zaposlen/a
čas trajanja delovnega razmerja

zaposlen/a kot

študent/ka

delavec/ka

uslužbenec/ka

upokojenec/ka

samostojni podjetnik/ca

vodstveni/a delavec/ka

samostojni športni/kulturni delavec/ka ali raziskovalec/ka

Podatki o premoženju kreditojemalca
nepremičnine

hiša

stanovanje

vikend

zemljišče

drugo
premičnine

avto – znamka

letnik

plovilo
drugo
drugo
Sem lastnik/ca vrednostnih prapirjev:

da

ne

katerih

Kje ste izvedeli za našo ponudbo?

Dovoljujem hranilnici, da
- pridobi in uporablja mojo EMŠO številko, ki jo potrebuje zaradi natančne in popolne identifikacije ter preprečitve napak in zlorab.
- skladno z zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma pridobi in uporablja mojo davčno številko.
- moje podatke, ki so potrebni za pridobitev kredita, uporablja in obdeluje, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, za namen svojega rednega
poslovanja in da za namen presoje kreditne sposobnosti preveri moje podatke pri drugih finančnih organizacijah (banke, hranilnice, zavarovalnice, ...).
Z namenom zavarovanja kredita, dovoljujem hranilnici opraviti poizvedbo pri zavarovalnici o prevzemu rizika v zavarovanje.
- moje osebne podatke (ime, priimek, datum rojstva, davčna številka, ... ), podatke o moji kreditni sposobnosti, podatke o kreditu ter druge podatke, ki
jih zavarovalnica potrebuje za namen presoje rizika, posreduje zavarovalnici v obsegu in na način, kot je dogovorjeno z zavarovalno pogodbo med
hranilnico in zavarovalnico.
- zavarovalnica za namen presoje rizika pri zavarovanju kredita lahko pridobi te podatke in jih obdeluje skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov
- v mojem imenu, za moj račun in na moje stroške naroči in pridobi cenitev nepremičnin, predlaganih v zavarovanje kredita, pri cenilcu nepremičnin, ki
ga izbere hranilnica ter da v ta namen posreduje izbranemu cenilcu moje osebne in druge podatke, potrebne za izvedbo cenitve
S podpisom te Vloge izrecno in nepreklicno soglašam, da hranilnica izvrši plačilo stroška cenitve v breme odobrenega kredita ob izplačilu kredita.
Zavezujem se plačati stroške cenitve tudi v primeru, da kreditna pogodba iz kateregakoli razloga ne bo sklenjena, pri čemer mi je hranilnica dolžna izročiti
pridobljeno cenitev. V primeru, da bo stroške cenitve poravnala hranilnica, se ji zavežem poravnati nastale stroške na njen prvi poziv na njen poravnalni
račun pri BS št. SI56 0100 0000 6000 018.«

kraj in datum:

podpis:

identifikacijo opravil/a
(ime, priimek in podpis delavca hranilnice oziroma posrednika)
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