Б АР АЊЕ З А Р АМ КОВЕН РЕВОЛВИНГ КРЕДИТ - ЛИМИТ
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОБ АРАТЕЛОТ
Име:

Презиме:

ЕМБГ:

Идентификација: □ Лична карта □ Пасош

Рег. бр.

Адреса (од л.к):

Место:

Град:

Држава:

Контакт адреса:

Место:

Град:

Држава:

Стручна подготовкa*: □ВСП □ВШП □ССП □НСП

Брачна состојба*: □во брак □разведен/а □ останато

Телефон:

Мобилен:

Број на издржувани
членови:

e-mail:

ПОДАТОЦИ ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ СО КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ
Дали имате оснoвачки влог од 20% или над 20% од капиталот во некој правен субјект: □ НЕ
Назив на субјектот:
Матичен број:

□ ДА

Дали сте член во орган на управување или застапување во неко ј правен субјект: □ НЕ □ ДА
Назив на субјектот:
Матичен број:
Податоци за членови
на потесно семејство:
(Име, презиме и ЕМБГ)

Мајка:

Татко:

Сопруг/а:

Дете:
Дете:

ЕМБГ:

ЕМБГ:

ЕМБГ:

ЕМБГ:
ЕМБГ:

ПОДАТОЦИ ЗА ВРАБОТУВ АЊЕ
Назив на претпријатие:
Адреса на претпријатието:

Вкупен стаж___години, од тоа во сегашното претпријатие____години

Број на вработени:

Сектор: □ Приватен

Телефон:

Факс:

Работно место:

□ Јавен

□ Останато

e-mail:
Плата прима преку: □ КБ на с-ка _________________

□ Останато

ПОДАТОЦИ ЗА ИМОТНО - ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА НА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ
Опис на недвижност: □куќа

□стан □викендица □земјиште □ друго

сопственост

%

Возило: □ Да □Не

Месечни приходи:

Нето плата:

Закупнини:

Други приходи:

Вкупно:

Месечни расходи:

Закупнини:

Осигурување:

Други трошоци:

Вкупно:

ПОДАТОЦИ ЗА РАМКОВНИОТ РЕВОЛВИНГ КРЕДИТ - ЛИМИТ
Баран износ: _______________________ денари
Понудено обезбедување: хипотека на недвижен имот □ куќа

□ стан □ деловен простор □ друго

Во објектот што се заложува, кредитобарателот: □ живее □ ќе живее □ ќе го издава под наем за живеење □останато
Потпис:

Кредитобарател

Место:
Датум:

__________________
Податоците обележани со * се незадолжителни и истите не мора да бидат пополнети. Потврдувам дека податоците кои ги
наведов се точни и дека ќе ја информирам Банката за секоја промена на податоците. Информиран сум дека Банката ќе ги
користи моите лични податоци согласно законските прописи и правила на Банката за заштита на лични податоци. Информиран
сум за условите на кредитот и истите ги прифаќам.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------Пополнува Банката:
Барањето го примил:_____________
Датум: _____ ___________

_____________________________
(назив и штембил на претпријатие
или друго правно лице )
Бр.________________
________________
ПОТВРДА ЗА РЕДОВЕН РАБОТЕН ОДНОС И ИЗНОС НА ПЛАТА
ЗАВЕРЕНА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО ИЛИ ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ
ЗА

□

□

□

КРЕДИТОБАРАТЕЛ
КО-КРЕДИТОБАРАТЕЛ 1
КО-КРЕДИТОБАРАТЕЛ 2
(означете го полето за кого се однесува п отврдата)

ОПШТИ ПОДАТОЦИ:

I.

Име и презиме:

Адреса (од л.к):

Датум и место на раѓање:

ЕМБГ:

Лична карта број:

Назив на претпријатие:

Адреса на претпријатие:

Даночен број:

Матичен број:

телефон:

Жиро сметка:

факс:

е-mail:

Депонент на:

Работно место____________________, вкупен стаж _____години, од тоа во сегашното претпријатие_____ години

II. ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАТА И ОБРСКИ ОД ПЛАТА:
Потврдуваме дека лицето е во редовен работен однос на неопределено време и дека п росечната месечна
плата остварена во претходните три месеци изнесува:
Ден_________________ со букви ______________________________________________

ОБВРСКИ ОД ПЛАТА

МЕСЕЧНА РАТА ПО ОБВРСКИ

ВКУПЕН ИЗНОС

___________________________

а) по судски забрани

___________________________

б) ПО ЗАБРАНА ЗА :

___________________________

-СТАНБЕНИ КРЕДИТИ

___________________________

-ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ

___________________________

- ДРУГ КРЕДИТ

___________________________

в) ДРУГИ ЗАБРАНИ

___________________________

Раководител на
финасиска служба
__________________

М.П.

Директор на претпријатие или
друго правно лице
___________________________

___________________________________________________ ___________________________________
Потребни документи кон барањето:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Фотокопии од валидни лични карти од кредитобарател от и заложните должници
За вработени во приватни фирми прифатливи за Банката – образец ПП53 (Декларација за
прием од УЈП) за последните 3 месеци
Солвентност на жиро сметка за приватна фирма депонент на друга банка
Имотен лист за недвижниот имот што се нуди како обезбедување
Извод од матична книга на родени / венчани од заложните должници
Полиса за осигурување на заложениот недвижен имот, винкулирана во корист на Банката

Потврдата ја заверува претпријатието или друго правно лице

