
 

P-KRED-2.3  Vloga za odobritev kredita  

 

    

VLOGA ZA ODOBRITEV KREDITA               

             

KREDITOJEMALEC: 

 

Priimek:___________________________________________  Ime: _______________________________________ 

Datum rojstva:_______________________ Kraj rojstva: _____________________  Državljanstvo: 

_______________ 

Davčna številka: _______________   Spol: moški        ženski  

Stalno bivališče: ________________________________________________________________________________ 

Začasno bivališče: ______________________________________________________________________________ 

Osebni dokument:    osebna izkaznica            potni list  

Številka osebnega dokumenta: _______________ Veljavnost od:_______  do: _____  Izdajatelj: ________________ 

Telefon/ GSM: ____________________________________  E-naslov: _____________________________________ 

Zakonski stan:    poročen (a)                   samski (a)       izven zakonska skupnost                     

Število oseb, ki jih preživlja kreditojemalec: otroci:____________ odrasli:___________________________ 

Dokončana stopnja izobrazbe:   nepopolna osnovna šola     višje strokovno izobraževanje 

     osnovna šola       visoko strokovno izobraževanje (univerzitetno, dodiplomsko) 

     srednja šola        univerzitetno podiplomsko izobraževanje (magisterij)     

     doktor znanosti 

 

Delovno mesto:____________________________________ Poklic: ______________________________________ 

Naziv in sedež delodajalca: _______________________________________________________________________ 

Zaposlen za nedoločen čas od: ___________ oz. zaposlen za določen čas od: ________do: ____________ 

V zadnjem letu sem prejel _________________     EUR dohodkov iz dela 

V podjetju imam status:  lastnik/solastnik             direktor           pooblaščenec/prokurist 

Drugo:  upokojenec       dijak/študent          drugo:_____________________ 

Vrsta prebivališča:   lastniško stanovanje/hiša                         pri starših    pri partnerju 

                     najem-znesek mesečne najemnine: __________EUR   drugo: _____________________ 

Tip kupca:        nov kreditojemalec        kreditojemalec je že najel stanovanjski kredit 

Namen nakupa:    oddaja       bivanje       drugo 

Vrsta nakupa:     nakup       obnova         gradnja        nakup in obnova       nakup in gradnja       drugo  

 
Status vzdrževanega člana               Upoštevan % Znesek v € 

   

   

 

PODATKI O KREDITU 

Vrsta kredita:__________________________________  za namen: _______________________________________ 

Znesek in valuta kredita: _____________ EUR   Odplačilna doba v mesecih: ________________________________ 

Številka transakcijskega računa (na katerega prejema redne mesečne prilive):SI56 ___________________________ 

Vrsta zavarovanja: ______________________________________________________________________________ 

Za izračun mesečne obveznosti se uporabi: 

   nominalna obrestna mera   referenčna obrestna mera (6 mesečni Euribor)       drugo: ______________ 

Način odplačevanja kredita:   UIP           trajni nalog/ direktna bremenitev   drugo: ______________ 

Kreditno pogodbo bom sklenil najkasneje do ___________________________. 

 

 



P-KRED-2.3  Vloga za odobritev kredita  

 

S podpisom vloge za odobritev kredita jamčim za točnost in resničnost podatkov, ter se zavedam, da pomeni 

posredovanje neresničnih ali nepopolnih podatkov kršenje Zakona o potrošniških kreditih. Potrjujem, da sem 

seznanjen in se strinjam: 

- da bo banka oz. njen kreditni posrednik moje podatke, ki so potrebni za pridobitev kredita, uporabljala in 

obdelovala z namenom vodenja poslovnega razmerja  skladno z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu 

osebnih podatkov.  

- da banka preverja osebne podatke in dokumente pri drugih finančnih institucijah (banke, hranilnice, 

zavarovalnice, SISBON), državnih organih (upravne enote, CSD, ZPIZ, ZZZS) ter izjavljam, da zoper mene ne teče 

noben izvršilni postopek.  

- da bo banka z namenom odločitve o sklenitvi pogodbe naredila poizvedbo v zbirko osebnih podatkov SISBON 

za kreditojemalca in za vse poroke skladno z 10. členom Zakona o potrošniških kreditih. 

- da v primeru zavarovanja tega kredita pri zavarovalnici, lahko banka zavarovalnici posreduje moje osebne 

podatke, podatke o moji kreditni sposobnosti ter druge podatke, ki jih zavarovalnica potrebuje za presojo 

rizika pri zavarovanju kredita.  

- da zavarovalnica obdeluje podatke za namen presoje rizika pri zavarovanju kredita na način in v obsegu, kot je 

dogovorjeno med zavarovalnico in banko.  

- da banka lahko moje osebne podatke posreduje tudi vsem svojim sedanjim in prihodnjim družbam v skupini, ki 

imajo enak standard varovanja osebnih podatkov kot banka in sicer za potrebe bančnega poslovanja, izvajanja 

poenotenja bančnih operacij, upravljanja s tveganji in izvrševanja medsebojnih pogodbenih odnosov. 

- da v primeru podpisa pogodbe z spremenljivo referenčno obrestno mero prevzemam in se zavedam vseh 

obrestnih tveganj, ki lahko pomenijo občutno podražitev kredita in s tem povišanje redne mesečne 

obveznosti. 

- da lahko banka odstopi terjatev drugemu dajalcu kredita, kateri izpolnjuje vse pogoje po vsakokrat veljavnem 

Zakonu o potrošniških kreditih. 

 

  

                    _________________________________  

(kraj in datum)                                 (podpis kreditojemalca)  

 

 

                   _________________________________  

(kraj in datum)                                 (ime in priimek in podpis poroka) 

 

 

 

 

 

Identifikacijo kreditojemalca/poroka/zastavitelja opravil/a  _______________________________________  
               (ime in priimek, podpis bančnega delavca oz. posrednika) 

 
 

Datum prejema vloge v banko: _________________________________________ 


