
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


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:
Zaposlitev:
Vrsta prebivališča:
Izobrazba:
*Za vzdrževanega družinskega člana se šteje otrok do 18. leta starosti, oziroma do 26. leta starosti, če se izobražuje in nima lastnih prihodkov, osebe s posebnimi potrebami (ki imajo pravico do dodatka za pomoč in postrežbo ter otroci s pravico do dodatka za nego otroka), zakonec oz. izvenzakonski partner ter ostali družinski člani v skupnem gospodinjstvu, ki niso zaposleni in nimajo lastnih sredstev za preživljanje. **Vzdržujem skupaj s partnerjem (dvostarševska družina) se označi, kadar otroke preživljata oba starša, bodisi kot zakonska/izvenzakonska skupnost para ali kadar otrok po drugem staršu dobiva prejemke za preživljanje. ***Vzdržujem sam (enostarševska družina) se označi  kadar eden od staršev/skrbnikov v celoti sam preživlja otroka/otroke ali je drugi starš neznan in prejemkov za preživljanje dejansko ne prejema. 
 €.
Odplačilna doba:
Številka transakcijskega računa:*
  (8., 18., 28.)
Način odplačila:
* vnos obvezen za HIP kredit
€
Ali prvič kupujete/ste kupili stanovanjsko nepremičnino?
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.
Namen kredita:
V primeru, da je kredit namenjen nakupu ali obnovi nepremičnine:
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.
Kraj in datum:
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.
(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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