
Vloga za izredni limit na transakcijskem računu

Priimek:Ime: 

Stanujoč (-a): 

TRR:     S I 5 6 3 3 0 0

Telefonska številka: 

Zaposlen pri:

(naziv in sedež podjetja)

za nedoločen čas za določen čas do:

Prejemam redne prilive na transakcijski račun:            DA         NE         Pričakovani datum 1. priliva: 

Prosim za odobritev izrednega limita na mojem računu v višini do EUR oziroma največ do tega  
zneska pod pogoji, ki jih banka določi s Splošnimi pogoji za vodenje transakcijskega računa fizične osebe in 
opravljanje plačilnih storitev.

Efektivna obrestna mera (EOM):   %

(EOM predstavlja skupne stroške kredita, izražene kot odstotek skupnega zneska kredita. Podrobnejše informacije so 
opredeljene v obrazcu Predhodne informacije ob odobritvi izrednega limita na transakcijskem računu.)

Soglašam z zneskom kredita / limita, ki mi ga bo v skladu s svojo politiko odobrila banka in je lahko nižji od želenega. 
Splošni pogoji za vodenje transakcijskega računa fizične osebe in opravljanje plačilnih storitev (v nadaljevanju splošni 
pogoji) imajo skupaj z odobreno vlogo za izredni limit, značaj pogodbe. S podpisom vloge potrjujem, da sem seznanjen(-a) 
s splošnimi pogoji, jih sprejemam in z njimi soglašam. S podpisom vloge soglašam, da banka, skladno z določili navedenih 
splošnih pogojev, obdeluje, hrani oziroma posreduje moje podatke, ki so povezani z izvajanjem pogodbe o izrednem 
limitu.

Vsi podatki in izjave v vlogi so resnični. Izjavljam, za presojo moje kreditne sposobnosti ter zmanjšanja tveganja iz 
naslova navedbe nepravilnih ali neresničnih podatkov ali predložitve neustrezne, lažne ali ponarejene dokumentacije, 
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 ter izjavljam, da zoper mene ne teče noben izvršilni postopek. 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. 

Vse podatke iz dokumentacije vloge za izredni limit lahko banka posreduje zavarovalnici, pri kateri bo kredit / limit 
zavarovan, in jih le-ta uporabi za izvajanje zavarovanja.

AddikoBank 
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Izredni limit želim za obdobje:

 Do 6 mesecev           Do 12 mesecev  12 mesecev z avtomatskim podaljšanjem

Koriščenje zbranih točk zvestobe za stroške odobritve izrednega limita DA NE  Št. zbranih točk: 

, dne
Kraj Podpis

Datum prejema: 
Podpis bančnega delavca
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