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Spol:
Davčni rezident:
ulica in hišna številka
poštna številka
kraj
Identifikacijski dokument:
ulica in hišna številka
poštna številka
kraj
imetnik
Zakonski stan:
Zaposlen(-a) pri trenutnem delodajalcu za:
naslednji status:
Izjavljam, da imajo moji ožji družinski člani (zakonec / partner v  življenski skupnosti / otrok / posvojenec):
Zaposlitev:
Vrsta prebivališča:
Izobrazba:
obstoječe obveznosti do Addiko Bank d.d.
 €.
Odplačilna doba:
Številka transakcijskega računa:*
  (8., 18., 28.)
Način odplačila:
* vnos obvezen za HIP kredit
€
Ali prvič kupujete stanovanjsko nepremičnino?
Namen nakupa nepremičnine:
Izrecno izjavljam in soglašam, da so vsi podatki in dokumenti, ki sem jih posredoval/a Banki, v času predložitve v vseh zadevah in po moji najboljši vednosti točni in popolni ter resnični. V primeru neresničnih podatkov ali  dokumentov si Banka pridržuje pravico, da zavrne sklenitev pogodbe oz. da odstopi od že veljavne pogodbe. Dovoljujem preverjanje svojih osebnih in drugih navedenih podatkov in dokumentov pri drugih finančnih inštitucijah (banke, hranilnice, zavarovalnice, SISBON), državnih organih (upravne enote, CSD, ZZZS, ZPIZ) ter vsakokratnem delodajalcu že pred in tudi po sklenitvi pogodbe. Istočasno dovoljujem, da banka opravi poizvedbe o mojih osebnih podatkih in premoženju pri predhodno navedenih institucijah, ki so upravljavci podatkovnih baz podatkov, ki so potrebni za dosego namena te pogodbe in jih uporabnik ni posredoval banki oziroma jih je poslal banki pa jih banka želi iz naslova zmanjšanja tveganja pri poslovanju preveriti. S podpisom vloge izrecno dovoljujem banki kopiranje in slikanje mojega osebnega dokumenta za namen identifikacije, skladno z zakonom, ki ureja preprečevanja pranja denarja, ter hrambo le-te v elektronski obliki.
Identifikacija je bila izvedena ob osebni prisotnosti dodatnega plačnika. Vsi podatki so pravilno vneseni na podlagi izjave in/ali dokumentacije, predložene s strani dodatnega plačnika.
Identifikacija je bila izvedena ob osebni prisotnosti kreditojemalca. Vsi podatki so pravilno vneseni na podlagi izjave in/ali dokumentacije, predložene s strani kreditojemalca.
Za odobritev premostitvenega kredita zastavljam sledeče depozite pri banki:
Št. depozitne pogodbe:
znesek:
obrestna mera:
zapadlost pogodbe:
1.
2.
3.
4.
5.
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
%
%
%
%
%
EUR.
Znesek kredita:
Številka transakcijskega računa:*
Kraj in datum:
(ime, priimek in podpis)
Identifikacija je bila izvedena ob osebni prisotnosti kreditojemalca. Vsi podatki so pravilno vneseni na podlagi izjave in/ali dokumentacije, predložene s strani kreditojemalca.
Izrecno izjavljam in soglašam, da so vsi podatki in dokumenti, ki sem jih posredoval/a Banki, v času predložitve v vseh zadevah in po moji najboljši vednosti točni in popolni ter resnični. V primeru neresničnih podatkov ali  dokumentov si Banka pridržuje pravico, da zavrne sklenitev pogodbe oz. da odstopi od že veljavne pogodbe. Dovoljujem preverjanje svojih osebnih in drugih navedenih podatkov in dokumentov pri drugih finančnih inštitucijah (banke, hranilnice, zavarovalnice, SISBON), državnih organih (upravne enote, CSD, ZZZS, ZPIZ) ter vsakokratnem delodajalcu že pred in tudi po sklenitvi pogodbe. Istočasno dovoljujem, da banka opravi poizvedbe o mojih osebnih podatkih in premoženju pri predhodno navedenih institucijah, ki so upravljavci podatkovnih baz podatkov, ki so potrebni za dosego namena te pogodbe in jih uporabnik ni posredoval banki oziroma jih je poslal banki pa jih banka želi iz naslova zmanjšanja tveganja pri poslovanju preveriti. S podpisom vloge izrecno dovoljujem banki kopiranje in slikanje mojega osebnega dokumenta za namen identifikacije, skladno z zakonom, ki ureja preprečevanja pranja denarja, ter hrambo le-te v elektronski obliki.
Kraj in datum:
(ime, priimek in podpis)
Spol:
Davčni rezident:
ulica in hišna številka
poštna številka
kraj
Identifikacijski dokument:
ulica in hišna številka
poštna številka
kraj
imetnik
Zakonski stan:
Zaposlen(-a) pri trenutnem delodajalcu za:
naslednji status:
Izjavljam, da imajo moji ožji družinski člani (zakonec / partner v  življenski skupnosti / otrok / posvojenec):
Zaposlitev:
Vrsta prebivališča:
Izobrazba:
obstoječe obveznosti do Addiko Bank d.d.
Skupni znesek kredita:
€.
Odplačilna doba:
Številka transakcijskega računa:*
  (8., 18., 28.)
Način odplačila:
€
Kraj in datum:
(ime, priimek in podpis)
Identifikacija je bila izvedena ob osebni prisotnosti sokreditojemalca. Vsi podatki so pravilno vneseni na podlagi izjave in/ali dokumentacije, predložene s strani sokreditojemalca.
Izrecno izjavljam in soglašam, da so vsi podatki in dokumenti, ki sem jih posredoval/a Banki, v času predložitve v vseh zadevah in po moji najboljši vednosti točni in popolni ter resnični. V primeru neresničnih podatkov ali  dokumentov si Banka pridržuje pravico, da zavrne sklenitev pogodbe oz. da odstopi od že veljavne pogodbe. Dovoljujem preverjanje svojih osebnih in drugih navedenih podatkov in dokumentov pri drugih finančnih inštitucijah (banke, hranilnice, zavarovalnice, SISBON), državnih organih (upravne enote, CSD, ZZZS, ZPIZ) ter vsakokratnem delodajalcu že pred in tudi po sklenitvi pogodbe. Istočasno dovoljujem, da banka opravi poizvedbe o mojih osebnih podatkih in premoženju pri predhodno navedenih institucijah, ki so upravljavci podatkovnih baz podatkov, ki so potrebni za dosego namena te pogodbe in jih uporabnik ni posredoval banki oziroma jih je poslal banki pa jih banka želi iz naslova zmanjšanja tveganja pri poslovanju preveriti. S podpisom vloge izrecno dovoljujem banki kopiranje in slikanje mojega osebnega dokumenta za namen identifikacije, skladno z zakonom, ki ureja preprečevanja pranja denarja, ter hrambo le-te v elektronski obliki.
Za presojo kreditne sposobnosti se skladno s politiko banke pri sokreditojemalcu v zakonski ali izvenzakonski skupnosti, ki z novo vlogo za odobritev kredita presega zadolženosti pri Addiko Bank d.d. nad 20.000 € izvede še dodatno preverjanje, in sicer z vpogledom v podatke zakonskega oziroma izvenzakonskega partnerja v sistemu SISBON. Skladno za navedenim, spodaj podpisani, kot partner sokreditojemalca, soglašam z vpogledom v moje podatke v sistemu SISBON.
Ime in priimek:
Datum rojstva:
Davčna št.:
Podpis zakonca/ partnerja:
11.0.0.20130303.1.892433.887364
primoz.drnovsek@addiko.com
Primoz Drnovsek
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