VLOGA ZA ODOBRITEV KREDITA
Številka komitenta:

KREDITOJEMALEC:
Priimek:

Ime:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Stalno bivališče:
(ulica in hišna številka)

(poštna številka)

(kraj)

(ulica in hišna številka)

(poštna številka)

(kraj)

Začasno bivališče:

Davčna številka:
Telefon/GSM:

E-naslov:

Zakonski stan:

Število vzdrževanih oseb:

 osebna izkaznica

Osebni dokument:

 potni list

Številka os. dokumenta:

Kraj in datum izdaje:

Velja do:

Naziv/sedež delodajalca:
Zaposlitev pri delodajalcu od:

Poklic:

Izjavljam, da imam v :



podjetju
naslednji status:  lastnik/ solastnik

 direktor

 pooblaščenec/ prokurist

podjetju
naslednji status:  lastnik/ solastnik

 direktor

 pooblaščenec/ prokurist

Izjavljam, da imajo moji ožji družinski člani (zakonec/ partner v življenjski skupnosti/ otrok / posvojenec):


ime in priimek:

sorodstveno razmerje:



ime in priimek:

sorodstveno razmerje:

obstoječe obveznosti do Hypo Bank, Hypo Leasinga oz. druge finančne družbe v okviru skupine Hypo Group Alpe Adria.
POSLOVNO SODELOVANJE Z BANKO:
1.

Transakcijski račun številka:

S I

5

6 3 3 0 0

2.

Imetnik MasterCard kartice:

 DA

 NE

3.

Krediti v odplačevanju:

 DA

 NE

Uporabnik e-banke HYPOnet:

 DA

 NE

PODATKI O KREDITU:

Znesek kredita:

Doba odplačila kredita:

Namen kredita:

Način odplačila (UIP,DB):

Zavarovanje:

 hipoteka

 poroki

 zastava življ. zavarovanja

 drugo:

Vsi podatki in izjave v vlogi so resnični. Izjavljam, da proti meni ne poteka upravno-izvršilni postopek ali izvršba. Za presojo svoje kreditne
sposobnosti dovoljujem preverjanje svojih podatkov pri drugih finančnih institucijah (banke, hranilnice, zavarovalnice). Vse podatke iz
kreditne dokumentacije banka lahko posreduje zavarovalnici, pri kateri bo kredit zavarovan, in jih le-ta uporabi za izvajanje zavarovanja.
Izrecno dovoljujem, da banka lahko posreduje vse podatke družbam skupine Hypo Group Alpe Adria. Pooblaščam vas, da uporabljate
podatke samo v interne namene, za potrebe davčnih organov ali na zahtevo sodišča.

Kraj in datum:

Podpis
kreditojemalca:
Identiteto preveril:
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Številka komitenta:

POROK / DODATNI PLAČNIK:
Priimek:

Ime:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Stalno bivališče:
(ulica in hišna številka)

(poštna številka)

(kraj)

(ulica in hišna številka)

(poštna številka)

(kraj)

Začasno bivališče:

Davčna številka:
Telefon/GSM:

E-naslov:

Zakonski stan:

Število vzdrževanih oseb:

Osebni dokument:

 osebna izkaznica

 potni list

Številka os. dokumenta:

Kraj in datum izdaje:

Velja do:

Naziv/sedež delodajalca:
Zaposlitev pri delodajalcu od:

Poklic:

Izjavljam, da imam v :



podjetju
naslednji status:  lastnik/ solastnik

 direktor

 pooblaščenec/ prokurist

podjetju
naslednji status:  lastnik/ solastnik

 direktor

 pooblaščenec/ prokurist

Izjavljam, da imajo moji ožji družinski člani (zakonec/ partner v življenjski skupnosti/ otrok / posvojenec):


ime in priimek:

sorodstveno razmerje:



ime in priimek:

sorodstveno razmerje:

obstoječe obveznosti do Hypo Bank, Hypo Leasinga oz. druge finančne družbe v okviru skupine Hypo Group Alpe Adria.
POSLOVNO SODELOVANJE Z BANKO:
1.

Transakcijski račun številka:

S I

5

6 3 3 0 0

2.

Imetnik MasterCard kartice:

 DA

 NE

3.

Krediti v odplačevanju:

 DA

 NE

Uporabnik e-banke HYPOnet:

 DA

 NE

PODATKI O KREDITU:

Znesek kredita:

Doba odplačila kredita:

Namen kredita:
Vsi podatki in izjave v vlogi so resnični. Izjavljam, da proti meni ne poteka upravno-izvršilni postopek ali izvršba. Za presojo svoje kreditne
sposobnosti dovoljujem preverjanje svojih podatkov pri drugih finančnih institucijah (banke, hranilnice, zavarovalnice). Vse podatke iz
kreditne dokumentacije banka lahko posreduje zavarovalnici, pri kateri bo kredit zavarovan, in jih le-ta uporabi za izvajanje zavarovanja.
Izrecno dovoljujem, da banka lahko posreduje vse podatke družbam skupine Hypo Group Alpe Adria. Pooblaščam vas, da uporabljate
podatke samo v interne namene, za potrebe davčnih organov ali na zahtevo sodišča.

Kraj in datum:

Podpis poroka:
Identiteto preveril:

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. se zavezuje, da bo varovala vse osebne podatke, ki jih bo prejela v zvezi z najemom kredita, skladno z veljavnim Zakonom o
varstvu osebnih podatkov in na njegovi podlagi izdanimi predpisi.
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