KREDITNI ZAHTJEV
Ime i prezime, OIB:

STAMBENI

NENAMJENSKI

LOMBARDNI

Datum zaprimanja:

Datum odobrenja:

Kreditni referent

Kontrolor:

Direktor direkcije:

Pravni savjetnik:

Konto kredita:

Broj partije:

Račun za realizaciju kredita:

Poslovnica:

OSTALO

KREDITNI ZAHTJEV (popunjava podnositelj zahtjeva za odobrenje kredita)
Molimo da tražene podatke točno popunite. Svi podaci se smatraju poslovnom tajnom i služe isključivo za potrebe Banke.

Podaci o tražitelju kredita:
Ime i prezime:

OIB:

Mjesto rođenja:

Ime roditelja:

Adresa s identifikacijskog dokumenta (ulica, broj, poštanski broj, mjesto):

Telefon:

Mobitel:

Bračno stanje:

Broj članova kućanstva:

Stanovanje:

vlasništvo kuća/stan

Email:

Broj zaposlenih članova kućanstva:

najam

kod roditelja

drugo

(označiti oznakom X)

Nekretnine u vlasništvu:

(navesti

mjesto, opis nekretnine i kvadraturu)

Podaci o zaposlenju:
Status:

zaposlenik vlasnik obrta slobodno zanimanje vlasnik društva umirovljenik

drugo

(označiti oznakom X)

Zanimanje:

Ukupni radni staž:

Zvanje:

Stručna sprema:

Od toga kod sadašnjeg poslodavca:

Zaposlen/a na određeno/neodređeno
od:

do:

Naziv i adresa poslodavca, OIB:

Poslovni žiro račun poslodavca:

Telefon

Email

Podaci o prihodima i štednji:
Iznos zadnje mjesečne plaće u kn:

Iznos dodatnog mjesečnog prihoda u kn:

Vrsta dodatnog mjesečnog prihoda : honorarni rad autorski rad dodatni posao invalidnina ostalo
(označiti oznakom X)

Klijent Jadranske banke d.d. DA / NE (i vrsta računa)

Klijent druge banke DA / NE (i vrsta računa)

Prihodi ostalih članova kućanstva
Ime i prezime

OIB

srodstvo

iznos u KN

Ime i prezime

OIB

srodstvo

iznos u KN

Ime i prezime

OIB

srodstvo

iznos u KN

Ime i prezime

OIB

srodstvo

iznos u KN

Podaci o ostalim mjesečnim obvezama u drugim bankama ili u JBŠ po prethodnim kreditima
Gotovinski kredit

DA/NE

banka

iznos

rok

mjesečni iznos

Stambeni kredit

DA/NE

banka

iznos

rok

mjesečni iznos

Obveze temeljem sudužništva DA/NE

banka

iznos

rok

mjesečni iznos

Obveze temeljem jamstva

DA/NE

banka

iznos

rok

mjesečni iznos

Ostale vrste obveza

DA/NE

banka

iznos

rok

mjesečni iznos

Molim Banku da mi u skladu sa svojim uvjetima odobri:
IZNOS KREDITA

VRSTA KREDITA

VALUTA

DEPOZIT

Broj tekućeg računa ili kunske knjižice

Kratki opis namjene kreditnih sredstava (samo za stambene potrebe)

NAPOMENA (OTPLATA KREDITA):

ROK OTPLATE

Izjavljujem da će sljedeće osobe solidarno jamčiti za moju kreditnu obvezu:
Jamac/sudužnik

OIB:

Jamac/sudužnik

OIB:

Jamac/sudužnik

OIB:

Jamac/sudužnik

OIB:

Popunjavanjem ovog zahtjeva/pristupnice izjavljujem:
• da sam upoznat/a da Banka prikuplja i obrađuje moje osobne podatke, kao i osobne podatke povezanih osoba
(obiteljski/pravnim poslom) u svrhu koja proizlazi iz pravnog posla koji se zaključuje podnošenjem ovog
Zahtjeva/pristupnice, te u svrhu moje nedvojbene identifikacije i provođenja dubinske analize, a sve sukladno odredbama
Uredbe*, odnosno kako je definirano Izjavom o zaštiti privatnosti za klijente Jadranske banke d.d. Šibenik,
• da su podaci sadržani u ovom zahtjevu/pristupnici točni, te da preuzimam obvezu obavijestiti Banku o svakoj promjeni
bilo kojeg osobnog podatka kojeg sam potvrdom ovog zahtjeva stavio/la na raspolaganje i ovlastio/la je za korištenje (tj.
obradu) istog.
Svi osobni podaci klijenta smatraju se bankovnom tajnom i služe isključivo za potrebe Banke i korisnika koji sudjeluju u
ispunjenju ugovornih obveza (npr. javni bilježnici, zemljišno-knjižni odjeli nadležnih sudova), osim u slučajevima iz članka
157. stavka 3. Zakona o kreditnim institucijama (NN 159/13, NN 19/15, NN 102/15 i 15/18).

Potpis podnositelja zahtjeva**

Potpis jamca / sudužnika zahtjeva
1.
2.

Mjesto i datum

3.
4.

*UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom
osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba
o zaštiti podataka) ili GDPR (General Data Protection Regulation)
**Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su navedeni podaci istiniti, što potvrđujem vlastoručnim
potpisom i osobno ću vas obavijestiti ukoliko dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke.

