KË RK E S Ë P ËR K R ED I N Ë T Ë G AT SHM E PË R P EN S IO N I ST N Ë B AZ Ë T Ë K AM BI AL IT
DH E G AR ANT U E S IT
TË DHËNAT PERSONALE PËR KREDIKËRKUESIN
Emri:

Mbiemri:

NUIAQ:

Identifikimi:□ Letërnjoftimi □ Pasaporta

Nr. regj.

Adresa (nga lnj.):

Vendi:

Qyteti:

Shteti:

Adresa për kontakt:

Vendi:

Qyteti:

Shteti:

Përgatitja profesionale*: □ PLA □PSHL
□PSHM □PPP
Тelefoni:

Gjendja martesore*:
□i martuar □i/e shkurorëzuar
□tjetër

Numri i anëtarë që
mban:

Celulari:
e-mail:
TË DHËNAT PËR SUBJEKTE NË LIDHJE ME KREDIKËRKUESIN

A keni depozitë themelimi prej 20% ose mbi 20% të kapitalit në ndonjë subjekt juridik: □ JO □ PO
Emri i subjektit:
Numri amë:
A jeni anëtar i organit drejtues ose përfaqësoni ndonjë subjekt juridik:
□ JO □ PO
Emri i subjektit:
Numri amë:
Të
dhëna
për
anëtarët e ngushtë të
familjes:
(Emri dhe mbiemri
NUAQ)

Nëna:

Babai:

Bashkëshorti/ja:

Fëmija:
Fëmija:

NUAQ:

NUAQ:

NUAQ:

NUAQ:
NUAQ:

TË DHËNAT E PUNËSIMIT
Emri i ndërmarrjes:
Adresa e ndërmarrjes:

Gjithsej stazhi___vite, sa nga këto në ndërmarrjen
aktuale____vite

Numri i të punësuarve:

Sektori: □ Privat

Telefoni:

Faksi:

□ Publik

□ Tjetër

e-mail:
Rrogën e merr nga:
□ BK në llog. _________________

Vendi i punës:

□ Tjetër

TË DHËNAT PËR GJENDJEN PRONËSORO-FINANCIARE TË KREDIKËRKUESIT
Përshkrimi i patundshmërive:
□shtëpi □banesë □uikendshtëpizë
□tokë □ Tjetër
Të ardhura mujore:
Rroga neto:
Qiradhënie:
Shpenzime mujore:

Qiradhënie:

pronësia

Sigurime:

Veturë:□ Po □Jo

%

Të ardhura të tjera:

Gjithsej:

Shpenzime të tjera:

Gjithsej:

TË DHËNAT PËR KREDINË
Shuma e kërkuar e kredisë:_______________ denarë
Mënyra e pagesës:□ Ndalesë administrative nga rroga

Afati i pagesës: ____________ vite
□ Urdhëresë

e përhershme nga llogaria e transaksionit

Mjetet nga kredia e lejuar të paguhen në llogarinë e transaksionit numër: _____________________________
TË DHËNAT PERSONALE TË GARANTUESIT 1
Emri:

Mbiemri:

Adresa:

Vendi:

Qyteti:

Shteti:

NUAQ:

Letërnjoftimi nr.

Numri i anëtarëve që mban:

Telefoni:

Celulari:

e-mail:

Nënshkrimi:
Kredikërkuesi

Nënshkrimi:
Garantuesi

__________________

__________________

Vendi:
Data:

Të dhënat e shënuara me * nuk janë të detyrueshme dhe nuk janë të nevojshme për t'u plotësuar. Vërtetoj se informacioni i
deklaruar më sipër është i saktë dhe do ta informoj Bankën për çdo ndryshim të të dhënave. Jam i informuar se Banka do
t’i përdorë të dhënat e mia personale në pajtim me rregullativën ligjore dhe rregullat e Bankës për mbrojtjen e të dhënave
personale. Jam i informuar për kushtet e kredisë dhe të njëjtat i pranoj. Mjetet nga kredia e miratuar nuk do t'i përdorë për të
shlyer ndonjë detyrim të papaguar ose detyrime që duhet bërë brenda 30 ditëve ndaj Bankës komerciale SHA Shkup, e as për blerjen e
aksioneve të Bankës komerciale SHA Shkup.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E plotëson Banka:
________________

Kërkesën e pranoi:_____________

Data:

_____________________________
(emri dhe faksimili i ndërmarrjes
Ose i personit tjetër juridik )
Nr.________________
________________

VËRTETIM PËR MARRËDHËNIE TË RREGULLT PUNE
I VËRTETUAR NGA NDËRMARRJA OSE ERSON TJETËR JURIDIK
PËR □ KREDIKËRKUES □ GARANTUES
(shënoni në fushë kujt i dedikohet vërtetimi)

I.

Të dhënat e përgjithshme:

Emri dhe mbiemri:

Adresa (nga lnj.):

Data dhe vendi i lindjes:

NUAQ:

Nr. i letërnjoftimit:

Emri i ndërmarrjes:

Adresa e ndërmarrjes:

Numri tatimor:

Numri amë:

Llogaria rrjedhëse:

telefoni:

faksi:

е-mail:

Depozituesi i:

Vendi i punës____________________, stazhi gjithsej _____vite, sa nga këto në ndërmarrjen aktuale_____ vite

II. TË DHËNA PËR RROGËN DHE DETYRIMET NGA RROGA:
Vërtetojmë se personi është në marrëdhënie të rregullt pune në kohë të pacaktuar dhe rroga mesatare mujiore e
realizuar në tre muajt e kaluar arrin:
Den._________________ me fjalë ______________________________________________

DETYRIME NGA RROGA

KËSTI DETYRIMOR MUJOR

SHUMA GJITHËSEJ

___________________________

а) me ndales
ë gjyqësore

___________________________

б) ME NDALES
Ë PËR :

___________________________

-KREDI BANESORE

___________________________

-KFRDI KONSUMATORE

___________________________

- KREDI TJETËR

___________________________

в) NDALESA T
Ë TJERA

___________________________

Udhëheqësi i
shërbimit financiar
V.V.
__________________

Drejtori i ndërmarrjes ose
person tjetër zyrtar
___________________________

______________________________________________________________________________________________
Dokumentet e nevojshme bashkëngjitur kërkesës së kredisë:
1.
2.

Fotokopje të letënjoftimeve të vlefshme nga kredikërkuesi dhe garantuesi
Triska e pensionit të fundit

Vërtetimin e vërteton ndërmarrja ose personi tjetër juridik

____________________________
(Emri dhe faksimili i ndërmarrjes
ose i personit tjetër juridik )
Nr.________________
________________

Deri te
BANKA KOMERCIALE SHA SHKUP

VENDIM
Për ekzekutim ndaj rrogës-ndalesës administrative të kredishfrytëzuesit
Në bazë të deklaratës me shkrim – pëlqimin e punëtorit _____________________________, të vendoset ndalesë
administrative në rrogë në interes të Bankës komerciale SHA Shkup (në pajtim me rregullativën ligjore) për shlyerjen
e kredisë sipas marrëveshjes nr.. __________________________________, obligohet se pas dorëzimit të këtij
Vendimi, në tërësi o të bëjmë ndalesë, edhe atë:
1. Mbajtjen e këstit mujor në shumën prej _______________den. Për periudhën nga _________ deri më ________,
respektivisht deri në shlyerjen përfundimtare të kredisë në pajtim me Marrëveshjen për kredi. Kësti i parë jepet
më _________________.
Kësti mujor mund të ndryshojë në pajtim me Marrëveshjen për kredi, sipas njoftimeve të Bankës.
Pagesa do të bëhet në favor të llogarisë rrjedhëse të Bankës komerciale SHA Shkup 300000000000133, NUT
4030989254937 depozitues i BPRM, për llogarinë ___________________________________________.
(transhi kreditor i shfrytëzuesit)
2. Kjo ndalesë do të jetë në fuqi deri në një njoftim me shkrim nga Banka që kredia është shlyer plotësisht.
3. Obligohemi për ta mbajtur nga rroga e punëtorit shumën për ndonjë kosto eventuale (të paguar më pak interes,
interes me dënim, dënime kontraktuale dhe paralajmërime etj.), që do të dalin për shkak të shlyerjes së parregullt të
kredisë, bazuar në përllogaritjen e dorëzuar përfundimtare – të raportuar nga Banka
4. Marrim përsipër ta informojmë Bankën në lidhje me ndërprerjen e eventuale të marrëdhënies së punës për
çfarëdo arsye, për krijimin e marrëdhënieve ligjore me një person tjetër apo daljen në pension brenda 8 ditëve pas
ndryshimit të ndodhur dhe e dorëzojmë vendimin për ndalesën administrative të rrogës me gjithë dokumentacionin e
punëdhënësit të ri.
5. Në kohën e nxjerrjes së vendimit për ndalesën administrative të rrogës të punëtorit vërtetojmë se:
- Ka / nuk ka ndalesë ose procedurë tjetër administrative për vendosjen e njëjtë,
- Nuk ka vendim për shlyerjen e kërkesave mbi bazën e mbajtjes ligjore, për kompensim të dëmit të shkaktuar në
lidhje me keqësimin e shëndetit ose uljes apo humbjes së aftësisë për punë, për kompensimin e dëmit në bazë
humbjes së mbështetjes për shkak të vdekjes së mbajtësit.
Nënshkrimet e personave të autorizuar
Udhëheqësi i
Shërbimit financiar
________________

Drejtori i personit juridik
V.V.

_________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEKLARATË – PËLQIM
Për miratimin e Vendimit për ndalesë administrative
Nga kredishfrytëzuesi ____________________________________________________, me vendbanim
__________________________________, me NUAQ _____________________ dhe nr. e lnj. _________
(adresa)

në

Unë, i poshtënënshkruari ______________________________________ në marrëdhënie pune me punëdhënësin
__________________________________ në vendin e punës _____________, për shkak të sigurimit të pagesës për
kredinë sipas Marrëveshjes nr. ______________________________ nga viti _____________, jap këtë
PËLQIM
1. Në rrogën time që e marr te punëdhënësi ____________________________ pajtohem që të vendoset ndalesë
administrative për shlyerjen e detyrimeve sipas Vendimit të cituar të kredisë, në lartësi të këstit mujor, respektivisht
të këstit të ndryshuar mujor, pavarësisht raportit mbi lartësinë e këstit të rrogës.
2. E autorizoj punëdhënësin që t’i paguajë mjetet që do të ndalen nga rroga ime në llogarinë rrjedhëse të Bankës
komerciale SHA Shkup numër 300000000000133, NUT 4030989254937 depozitues në BPRM, për
llogarinë__________________________________________.
(transhi kreditor)
3. Pajtohem që, nëse punësohem tek një punëdhënës tjetër, kjo ndalesë administrative që është vendosur mbi
rrogën time, punëdhënësi aktual ta paraqesë tek punëdhënësi i ri, së bashku me dokumentacionin për kredinë dhe
shumën e paguar dhe për këtë ta informojë Bankën Komerciale SHA Shkup.
4. Deklaroj se nuk kam asnjë mbajtje mbi rrogën time, për shkak të pretendimeve për shlyerjen e kërkesave mbi
bazën e mbajtjes ligjore, për kompensim të dëmit të shkaktuar në lidhje me keqësimin e shëndetit ose uljes apo
humbjes së aftësisë për punë, për kompensimin e dëmit në bazë humbjes së mbështetjes për shkak të vdekjes së
mbajtësit, që është përcaktuar pas vendosjes së ndalesës.
___________________201_

SHFRYTËZUESI I KREDISË
_______________________________
(emri dhe mbiemri)

