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VLOGA ZA PRIDOBITEV KREDITA
Podatki
Ime

Kreditojemalec /Sokreditojemalec/Porok

Priimek
Datum in kraj rojstva
Domači telefon/GSM
E-pošta
Davčna številka
osnovna šola
srednja poklicna šola
srednja/višja šola
visoka šola/univerzitetna izobrazba
magisterij/doktorat
nedoločen čas
določen čas do: __________________

Izobrazba

Zaposlitveni status / način
Zaposlen pri /delodajalec
Lastnik podjetja1
Naziv in davčna številka

DA

NE

podjetja1

Delovno mesto
Zaposlen pri delodajalcu od
Višina plače2
Drugi prihodki3
Obstoječe obveznosti4
poročen/življenjska skupnost
samski
ločen

Družinski status

ovdovel

Število vzdrževanih družinskih
članov
Preživljanje skupaj s partnerjem?

DA

NE

Želeni znesek in doba kredita
Namen porabe

za osebno potrošnjo

stanovanjski kredit

Se izpolni, če imate več kot 25% poslovni delež v podjetjih.
Povprečna mesečna višina neto plače/pokojnine skupaj s povračilom za prehrano in prevoz na delo.
3
Povprečni mesečni prejemki iz najemnin, avtorskih in podjemnih pogodb ter prejetih preživnin.
4
Povprečni mesečni izdatke iz naslova finančnih obveznosti, najemnin in preživnin.
1
2

Kako ste izvedeli za nas?

Televizija
Jumbo obcestni plakati (zunanje oglaševanje)
Radio
Spletni oglas ali članek
Družbeni mediji (facebook, youtube…)
Priporočilo prijatelja/znanca
Letak ali ponudba posrednika
Posebna ponudba za podjetja
Obstoječa stranka
Nagovor ali klic svetovalca/zaposlenega v Sparkasse

Seznanjen sem, da bo BANKA obdelovala moje osebne podatke iz te vloge za namene izvajanja ukrepov pred sklenitvijo
pogodbe ter za izvajanje sklenjene pogodbe za posamezno bančno storitev ali produkt. Seznanjen sem, da bo BANKA za namen
presoje kreditne sposobnosti pridobila moje osebne podatke iz sistema SISBON v obliki izpisa, skladno z veljavno zakonodajo.
Prav tako sem seznanjen, da bo BANKA moje osebne podatke (zlasti telefonska številka, lokacija/GPS koordinate nepremičnine,
fotografije nepremičnine, IP naprave) obdelovala v okviru virtualnega ogleda nepremičnine, ki se bo izvedel v primeru zavarovanja
kredita z zastavno pravico na nepremičnini. Izrecno zagotavljam in potrjujem, da bo opravljen virtualni ogled dejanske
nepremičnine, ki bo predmet zavarovanja po kreditni pogodbi. Vse dodatne relevantne informacije in pojasnila, ki se nanašajo na
obdelavo osebnih podatkov v banki, so zbrana v Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov:
https://www.sparkasse.si/sl/o-banki-sparkasse/varstvo-osebnih-podatkov
Izjavljam, da so vsi navedeni podatki točni in resnični in da bom BANKI pred sklenitvijo pogodbe sporočil vsako spremembo podatkov
in okoliščin, ki lahko vplivajo na mojo oceno kreditne sposobnosti.
Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje. Zagotavljamo zaupno obravnavo vaše vloge

Kraj in datum

Podpis kreditojemalca

Stran 1/1

