БАРАЊЕ ЗА КРЕДИТ
ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ

Име

, Презиме

Пол:

ЕМБГ

Датум на раѓање

Број на лична карта

Издадена од

Град

/

Државјанство

Поштенски број

Општина
број

Адреса на живеење

Tелефон:

стан

број
(не е задолжително доколку адресата е иста со личната карта)

дома:

/

0

година како

/

/

женски

Место на раѓање

/

Адреса од лична карта

На оваа адреса живеам од

машки

сопственик

мобилен:

-

со родители

/

стан
под кирија

работа:

-

Е-маил:

0

/

-

Занимање

Стучна подготовка:

Брачна состојба:

основно образованиe

средна стучна спрема

виша стручна спрема

висока стручна спрема

магистар

доктор на науки

оженет/оженета

неоженен/неожената

вдовец/вдовица

Податоци за вработување - Име на фирмата

разведен/а
број на вработени

Адреса

тел

функција

Податоци за вработување на сопруг/а
Адреса

тел

Вкупен број членови на домакинството

плата

Членови со примања

Издржувани членови во домакинството

деца

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОТ

Вид на кредит:

Намена

потрошувачки

станбен

автомобилски

со депозит

ЕКО Кредит

едукација

кредитна картичка

дозволен минус

патување

автомобил

информатичка опрема

стан

Доколку намената не е предвидена со можност за избор, потребно е да се наведе во слободна форма

Износ на кредит:

МКД

ЕУР

/

хипотекарен

мебел

рефинансирање
ако е за рефинансирање да се наведе видот на кредитот кој се рефинансира

рок на отплата:

месеци

/

валута

МКД

Девизна клаузула ЕУР

ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРИХОДИТЕ/ОБВРСКИТЕ НА ПОДНОСИТЕЛОТ

Префлање на платата преку ХАЛКБАНК АД, Ск.

Да, примам плата во банката

Ќе пренесам плата во банката

Плата ја примам во

Нема да ја пренесам платата во банката

Банка

Обврски по кредити?

Да

Не

износ на кредит

МКД

износ на месечна рата

МКД

Обврски по кредитни картички?

Да

Не

износ на кредит

МКД

износ на месечна рата

МКД

Обврски како солидаден должник?

Да

Не

износ на кредит

МКД

износ на месечна рата

МКД

Обврски како жирант?

Да

Не

износ на кредит

МКД

износ на месечна рата

Депозити во други Банки?

Да

Не

износ на депозит

МКД

валута

мкд

МКД
евра

усд

Обврските по кредити, кредитни картички и сл. ми се во

Банка

Останати приходи од:

висина на месечни придоди

МКД

Банка

(закупнина, алиментација, приходи од останати дејности)
ИМОТНА СОСТОЈБА НА ПОДНОСИТЕЛОТ

Опис на недвижност

куќа

стан

Адреса

викендица
возило

да

земјиште
не

друго
тип на возило

год. на производство

ИНФОРМАТИВНИ КАНАЛИ

За производите и услугите на ХАЛКБАНК АД, Скопје се информирав од:
Понуда преку писмо

Билборд/флаер

Радио/ТВ

Оглас во весник

Веб страна

Препорака преку вработен во банката

Агент на банката

Препорака од друг корисник

Контакт центар

СМС Инфо

Јас долупотпишаниот своерачно под полна морална, материјална и кривична одговорност ја потврдувам точноста на податоците дадени во ова барање. За секоја промена на податоците се обврзувам
дека навремено и писмено ќе ја известам Банката согласно одредбите од Законот. Во спротивно Банката не одговара за евентуалните штетни последици од настанатите промени. Изрично изјавувам
дека сум согласен и ја овластувам Банката, мојот Единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ) и другите мои лични податоци, да ги користи при вршење на работи кои произлегуваат од делокругот на
работење на Банката во врска со поднесеното барање: обработка, одобрување, следење, пренесување на други овластени бази на податоци и/или други дејствија во рамките на банкарското работење,
согласно Законот, регулативата и актите на Банката.
Согласен сум моите лични податоци Банката да ги користи за цели на директен маркетинг
Не Согласен сум моите лични податоци Банката во иднина да ги користи за цели на директен маркетинг (со можност за избор)
(Клиентот кој се согласил неговите лични податоци да бидат користени за цели на директен маркетинг има право во секое време, без надоместок со писмено барање до Банката да побара неговите
лични податоци да не бидат користени за цели на директен маркетинг.

Место и датум
/

ФК.7.5.1.3.1.1

/

Потпис на подносител

