VLOGA ZA ODOBRITEV KREDITA FIZIČNI OSEBI
(samozaposleni, zasebniki, lastniki podjetij)
I. OSEBNI PODATKI O KREDITOJEMALCU IN ZAPOSLITVI
A) OSEBNI PODATKI

Ime in priimek: 												
Datum rojstva: 				 Kraj rojstva: 				 Spol:

M

Ž

Naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna št., pošta, država): 							

													
Naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna št., pošta, država): 						

													
Osebni dokument:

osebna izkaznica

potni list

Številka osebnega dokumenta: 			

Izdajatelj osebnega dokumenta: 				

Datum izdaje: 					 Veljavnost do: 						
Davčna številka: 					 Državljanstvo: 						
Rezidenčni status:

rezident

nerezident

Domača telefonska številka/GSM: 				 Elektronska pošta: 				
Komitent hranilnice:

DA

NE

Želim prenesti poslovanje

B) PODATKI O ZAPOSLITVI
Izpolnite v primeru, da ste zaposleni v podjetju, v katerem imate lastniški delež.

Naziv in sedež delodajalca: 										
Delovno mesto: 												
Datum nastopa trenutne zaposlitve: 				
Zaposlen/a sem za:

nedoločen čas

določen čas

do (navedite datum v primeru zaposlitve za določen čas): 				
Število let do upokojitve prosilca: 			

let

C) PODATKI O SAMOZAPOSLENEMU, ZASEBNIKU, PODJETJU

1. Osnovni podatki
Naziv: 													
Sedež (ulica, kraj): 											
Matična številka: 					
Spletna stran: 												
Komitent hranilnice:

DA

NE

Želim prenesti poslovanje

Številka TRR: 					 Odprt pri: 						

2. Podatki o zakonitih zastopnikih
Ime in priimek

Telefon

Elektronska pošta

3. Lastništvo
Naziv

delež v %

4. Vrste proizvodov in storitev
Za tekoče ali zadnje poslovno leto:
Glavne vrste proizvodov oz. storitev

Prodana količina

od tega izvoz

Realizacija v EUR

od tega izvoz v
EUR

Prodana količina

od tega izvoz

Realizacija v EUR

od tega izvoz v
EUR

Za leto prej:
Glavne vrste proizvodov oz. storitev

5. Največji kupci na domačem in/ali tujem trgu
Kupec

Država

Delež prodaje v %

Država

Delež prodaje v %

Tržni delež v %:
•

V Sloveniji: 			

•

V tujini: 				

6. Največji dobavitelji na domačem in/ali tujem trgu
Dobavitelj

7. Konkurenca na domačem trgu
Glavni konkurenti

Tržni delež

Prednosti/slabosti konkurenta

Prednosti oz. slabosti vašega podjetja/dejavnosti glede opremljenosti, kakovosti, cene, prodajnih in nabavnih poti,
nadomestnih proizvodov, kadrovske zasedbe. itd

II. PODATKI O KREDITU IN ZAVAROVANJU
Nov kredit

Obstoječi kredit (restrukturiranje/sprememba odplačilnih pogojev)

Vrsta in namen kredita
POTROŠNIŠKI KREDIT					

STANOVANJSKI KREDIT

osebna potrošnja					

nakup nepremičnine

poplačilo drugih obstoječih potrošniških kreditov		

obnova nepremičnine

							

gradnja nepremičnine

							

nakup in obnova nepremičnine

							

nakup zemljišča in gradnja stan. nepremičnine

							

drugo

Opis: 													

Znesek kredita: 				 EUR: 		

Odplačilna doba: 			 mesecev

Številka kredita (v kolikor ne gre za nov kredit): 					

Način odplačila kredita
upravno izplačilna prepoved

trajni nalog

drugo: 						

Način zavarovanja
plačilo stroškov zavarovanja DH			

zastava bančne vloge – številka vloge (navedite)

poroštvo fizične osebe					

						

poroštvo pravne osebe				

zastavna pravica na premičninah

zastava nepremičnin					

življenjsko zavarovanje

plačilo zavarovalne premije				

menice

							

Prvič najemam kredit za stanovanjsko nepremičnino

DA

drugo: 					

NE

Namen uporabe nepremičnine
za oddajo

stalno bivanje

občasna raba (npr. vikend)

III. PODATKI O DOHODKIH IN ODHODKIH
Dohodki (vrsta dohodka)

Znesek (v EUR)
na mesec

Dohodek iz dejavnosti
Neto plača
Pokojnina ali invalidnina
Otroški dodatek/dodatek za nego /starševski dodatek in ostali socialni transferji
Porodniško nadomestilo in nadomestilo za nego in varstvo otroka
Avtorski honorar, podjemna pogodba
Preživnina
Prevoz in prehrana
Regres, jubilejne nagrade
Drugo (najemnina, sejnine, potni nalogi ...)
Skupaj dohodki na mesečni ravni
Odhodki (izpolni s.p. normiranec)

Znesek v EUR

Poslovni stroški na mesečni ravni
Mesečni prispevki

IV. PODATKI O GOSPODINJSTVU IN ŽIVLJENJSKIH STROŠKIH
A) Člani gospodinjstva
Gospodinjstvo

Število članov*

Vsi člani gospodinjstva
Zaposleni člani za nedoločen čas
Upokojenci
Samozaposleni/zasebniki
Kmetovalci
* v posamezni kategoriji navedite število članov v gospodinjstvu

B) Življenjski stroški kreditojemalca
Navedite mesečne stroške po posameznih kategorijah. V kolikor gre za letne stroške vrednost delite z 12, polletne
stroške delite s 6, četrtletne stroške delite s 3. V primeru, da je v vašem gospodinjstvu več plačnikov stroškov,
upoštevajte le svoj delež plačil.
Stroški
SPLOŠNO (hrana, pijača, obleka, obutev, osebna nega, zdravstvene storitve, zdravila, šolanje in varstvo
otrok (šolske potrebščine, nastanitev v dijaških, študentskih domovih in stanovanjih, vrtec, varstvo otrok)

STANOVANJE/HIŠA (najemnina, ogrevanje, vzdrževanje, popravila, zavarovanje, stroški upravnika,
voda, elektrika, komunalne storitve, NUSZ, davek na nepremičnine, televizija, telefon, internet)

OSEBNO VOZILO (gorivo, zavarovanje, vzdrževanje, tehnični pregled, cestna taksa)
ZAVAROVANJA/VARČEVANJA (dopolnilno, življenjsko, zdravstveno zavarovanje, rentno, obročni,

pokojninsko varčevanje, drugo)

OSTALO (preživnine, mesečna vozovnica za prevoz na delo, prosti čas (počitnice, izleti, šport, …), drugi
stroški (naročnine, članarine, davki, …)

SKUPAJ STROŠKI (na mesec)

Vrednost (v EUR)
na mesec

V. PODATKI O POVEZANIH OSEBAH
Ali imate lastniške deleže v podjetjih oz. družbah in ali nastopate kot zastopnik v podjetjih oz. družbah?
DA

NE

Izpolnite spodnjo tabelo v primeru odgovora DA na zgornje vprašanje
Naziv podjetja oz. družbe

Matična številka

Lastniški delež v %

Zastopnik
(DA/NE)

Dodatna pojasnila:

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana skladno s 3. odstavkom 10. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS št. 77, z
dopolnitvami in spremembami) za oceno kreditne sposobnosti potrošnika pred sklenitvijo kreditne pogodbe pridobiva
informacije o zadolženosti potrošnika iz zbirk osebnih podatkov, ki se vodijo na podlagi zakona, ki ureja sistem izmenjave
informacij o boniteti oziroma zadolženosti fizičnih oseb in do katerih ima dostop v skladu z veljavno zakonodajo, pri čemer
se dosledno upoštevajo določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Vlagatelj vloge soglaša in dovoljuje hranilnici, da, v primeru odobritve kredita z možnostjo večkratnega črpanja, pred
vsakim črpanjem kredita vpogleda v njegove podatke v sistem izmenjave informacij o boniteti strank (SISBON).
Delavska hranilnica d.d. Ljubljana kreditojemalca opozarja, da ne bo mogla izvesti ocene kreditne sposobnosti in posledično
odobriti kredita, v kolikor kreditojemalec hranilnici ne bo predložil vseh zahtevanih informacij in dokazil.
Delavska hranilnica d.d. Ljubljana bo pridobljene podatke uporabila za namen priprave in izvajanja kreditne pogodbe.
Kako skrbimo za varstvo vaših osebnih podatkov, si lahko preberete v Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov
na povezavi http://www.dh.si/o-hranilnici/predstavitev/varstvo-osebnih-podatkov.

S podpisom jamčim za pravilnost podatkov.

Vlagatelj:

__________________________

__________________________

(kraj in datum)

(ime in priimek)

Izpolni poslovna enota
Vlogo prevzel/la in pregledal/la (ime/priimek TISKANO):
Podpis:
Kraj in datum pregleda:

SKLEP O ODOBRITVI KREDITA
Ime in priimek prosilca: 											

Številka kredita: 												

Prosilcu kredita se odobri kredit pod navedenimi pogoji na osnovi sklepa KREDITNE KOMISIJE POSLOVNE ENOTE (KKPE).
Znesek kredita

Rok vračila
v mesecih

Obrestna
mera

Stroški
odobritve

Stroški zavarovanja
EUR

%

Mesečni obrok

Opombe članov KKPE:

Člani kreditne komisije poslovne enote:
(Imena in priimki članov KKPE se izpolnijo čitljivo, z velikimi tiskanimi črkami.)

1. Predsednik KKPE

2. Član 1 KKPE

3. Član 2 KKPE

(ime in priimek)

(ime in priimek)

(ime in priimek)

(podpis)

(podpis)

(podpis)

V 					, dne 				 .

