BKS Bank AG
Bančna podružnica
Verovškova ulica 55 A, Ljubljana

VLOGA ZA ODOBRITEV KREDITA
Osebni podatki

Kreditojemalec A

Kreditojemalec B

Kreditojemalec C

□ hipoteka

□ zavarovalnica

□ drugo zav. (VP, depozit)

Priimek in ime
Datum in kraj rojstva
Naslov stalnega bivališča
Naslov začasnega bivališča
EMŠO
Davčna številka
Številka osebnega dokum.
datum izdaje; Upravna enota
Državljanstvo
Telefon št./elektronski naslov
Elektronski naslov
Zakonski stan
Vzdrževane osebe in starost
Delodajalec
Naslov delodajalca
Zaposlen kot:
za določen/nedoločen čas od:
Izobrazba/ poklic

Podatki o kreditu
Znesek kredita
Namen kredita
Zavarovanje kredita
Lastna sredstva

EUR

Rok vračila kredita

mesecev

Nadomestilo za obdelavo
Obrestna mera

izpolni

%
6-mes. EURIBOR +

BKS

%

BKS

Vračilo

BKS

Dohodkovni in premoženjski odnosi
Plača v EUR
(neto, mesečno)
Drugi prihodki v EUR
(neto, mesečno povprečje)
Prihodki skupaj v EUR mes.
Nepremičnina: vl. št., k. o., št. parcele

Velikost v m2

Tržna vrednost

Zavarovanja/zavarovalnica

zav. vsota

odkupna vrednost

vrsta police

Vsota

osn.podatki

Zastava

zapadlost

Drugo

ustanova

Vrednost

Opomba

Stanovanjsko varčevanje

0,00

Vrednostni papirji

0,00

Depoziti, varčevalni račun
Osebni avto (znamka, letnik)

0,00
0,00

Vsota

0,00

Obstoječe obveznosti

(kredit, poroštvo, leasing..)

Kreditojemalec A
Kreditojemalec B
Kreditojemalec C
Vsota

Mesečne obveznosti (življenjski stroški)
-

najemnina
ogrevanje
elektrika
obratovalni str. (voda, komun.)
radio/televizija
telefon
zavarovalne premije(zdr.,ŽZ..)
AVTO (popravila, servis)
AVTO (zavarovanje, gorivo)
obstoječe obveznosti
preživnine
izredne obremenitve
otroški vrtec
razno
življenjski stroški
nov obrok

MESTO
MESTO

MESTO

S svojim podpisom jamčim za točnost in resničnost navedenih podatkov ter se obenem zavedam, da pomeni posredovanje neresničnih ali nepopolnih podatkov
kaznivo dejanje goljufije in prevare, zaradi česar lahko BKS Bank AG zahteva razveljavitev sklenjene pogodbe.
Dovoljujem, da banka moje podatke, ki so potrebni za pridobitev kredita, uporablja in obdeluje skladno z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in
da za namen presoje kreditne sposobnosti preverja moje podatke pri mojem delodajalcu in drugih finančnih organizacijah (banke, hranilnice, zavarovalnice,
Kreditni biro SISBON).
Dovoljujem, da banka v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, obdeluje navedene osebne podatke za potrebe svojega poslovanja, jih
hrani v svoji evidenci in jih za namen presoje tveganj pri zavarovanju kredita lahko posreduje zavarovalnici, v obsegu in na način, kot je dogovorjeno med
zavarovalnico in banko. Zavarovalnica lahko tako pridobljene podatke obdeluje za namen presoje tveganja pri zavarovanju kredita, izvajanje zavarovanja ali
izterjave terjatve iz kreditne pogodbe.
Dovoljujem in pooblaščam banko, da lahko moje osebne podatke posreduje tudi vsem svojim sedanjim in prihodnjim družbam v skupini ter pogodbenim
obdelovalcem osebnih podatkov, ki imajo enak standard varovanja osebnih podatkov kot banka, ne glede na njihov sedež, in sicer za potrebe bančnega
poslovanja, izvajanja poenotenja bančnih operacij, nadzora, upravljanja s tveganji in izvrševanja medsebojnih pogodbenih odnosov.
V primeru zavrnitve prošnje banka ni dolžna pojasnjevati svojih odločitev.
S svojim podpisom tudi izrecno dovoljujem, da banka vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje osebne podatke tudi v primeru, da z menoj ne sklene
posla, in sicer najdlje za obdobje enega leta. Obenem se izrecno strinjam, da - v kolikor z banko ne sklenem posla - le-ta najpozneje po enem letu nadzorovano
uniči vso dokumentacijo, ki vsebuje moje osebne podatke. Seznanjen sem, da v tem primeru banka mojih osebnih podatkov ne bo posredovala, posodila ali
prodala tretji osebi in da bo moje osebne podatke obdelovala zgolj v okviru zakonitih namenov zbiranja.
Vsi podatki v tej vlogi so zaupni. BKS Bank AG se zavezuje, da jih bo varovala v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

IDENTIFIKACIJA

Kreditojemalec A

Kreditojemalec B

Kreditojemalec C

Podpis preverjen
Osebno znan
A:
Kraj, datum

Podpis s polnim imenom in priimkom
B:
Podpis s polnim imenom in priimkom
C:
Podpis s polnim imenom in priimkom

premozenje-prihodki-odhodki

