NAČRT PORABE GOSPODINJSTVA
IME IN PRIIMEK KREDITOJEMALCA: __________________________________________

Stopnja izobrazbe:

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Število članov gospodinjstva: __________________ od tega vzdrževanih oseb: ________________
Lastništvo nepremičnin:

□
□
□
□
□

sem lastnik stanovanja, tržna vrednost nepremičnine: _________________________________
sem lastnik stanovanjske hiše, tržna vrednost nepremičnine: ___________________________
sem najemnik stanovanja
živim pri starših
drugo: _____________________________
Podatki se vpisujejo v EUR na mesečni ravni!

PREJEMKI

VIŠINA PREJEMKOV

OPOMBE

VIŠINA IZDATKA

OPOMBA

(1) Mesečni osebni prejemki
(2) Drugi redni prihodki:
SKUPNI MESEČNI PRIHODKI:
SKUPNI LETNI PRIHODEK:
IZDATKI

(3) Izdatki za stanovanje/ mes:
(4) Stroški vzdrževanih družinskih članov/ mes:
(5) Tekoči stroški za motorno vozilo/ mes:
(6) Druge finančne obveznosti/ mes:
SKUPNI MESEČNI IZDATKI:
(1) Upoštevajo se neto plača, dodatek za prevoz na delo in prehrana! Upoštevajo se tudi regres, božičnica in druge nagrade, preračunane
na mesečno raven.Pri upokojencih se lahko upoštevajo pokojnina, invalidnina, varstveni dodatek..
(2) Upoštevajo se lahko prihodki iz najemnin, oddaje v zakup, prihodki iz kapitala (dividende) ...
(3) Med izdatke za stanovanje štejejo: plin, elektrika, ogrevanje, drugi obratovalni stroški, najemnina za stanovanje….
(4) Upoštevajo se mesečni stroški za vse vzdrževane člane gospodinjstva .
(5) Izdatki za gorivo, vzdrževanje vozila.
(6) Druge obveznosti iz naslova zavarovanj, prispevkov… (brez kreditov!)

Dovoljujem, da banka moje podatke , ki so potrebni za pridobitev kredita in za namen presoje moje kreditne sposobnosti, uporablja
in obdeluje skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. S svojim podpisom jamčim, da so vsi navedeni podatki resnični in
točni. Izrecno dovoljujem, da banka lahko posreduje moje podatke vsem družbam v okviru skupine Hypo Group Alpe Adria.

Kraj:

___________________________

Datum: __________________________

Podpis kreditojemalca:

Obrazec je namenjen izdelavi celovitega pregleda vseh prejemkov in vseh stroškov, preračunanih na mesečni nivo, za namen izračuna kreditne
sposobnosti kreditojemalca, sokreditojemalca ali poroka in je priloga k vlogi za odobritev kredita. Banka se zavezuje, da bo pridobljene podatke uporabljala
le za namen izvajanja kreditne pogodbe in skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov ter na njegovi podlagi izdanimi predpisi.
Načrt porabe gospodinjstva_julij 2009

