АПЛИКАЦИЈА ЗА КРЕДИТ _____________
Пополнете печатно со кирилични букви
1. ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

ИМЕ

ПРЕЗИМЕ

БРОЈ НА ЛИЧНА КАРТА/ПАСОШ
2.ПОД. ЗА ЖИВЕАЛИШТЕ

ДАТА НА РАЃАЊЕ

ЕМБГ

а) сопствено живеалиште;

АДРЕСА

ДРЖАВЈАНСТВО

б) под кирија;

в) со родители;

ТЕЛЕФОН

МОБ.ТЕЛФОН

ФАКС

Е-MAIL

БРАЧНА СОСТОЈБА □ во брак; □ неженет/немажена; □ друго

□ Мр / Др; □ ВСП;

СТРУЧНА ПОДГОТОВКА

3. ПОДАТОЦИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
СЕКТОР: □ приватен;

г) друго.

МЕСТО

□ јавен;

ИМЕ НА ИНСТИТУЦИЈА/КОМПАНИЈА
ТЕЛЕФОН

ПРОФЕСИЈА

ФУНКЦИЈА
ВОЗИЛО:

а) да

б) не

ФАКС

Е-MAIL
б) не

ТИП НА ВОЗИЛО* ______________________ ГОД.НА ПРОИЗВОДСТВО*__________

□ депозити орочени

ДЕПОЗИТИ:

□ невработен/а; □ друго.

ЛИЧЕН ДОХОД ВО ТТК БАНКА: а) да

НЕДВИЖЕН ИМОТ □ куќа; □ стан; □ викендица; □ земјиште; □ друго
5. БАНКАРСКО РАБОТЕЊЕ

БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ

□ трговец поединец; □ финансиски сектор; □ А.Д.; □ пензионер/ка;

АДРЕСА

4 ИМОТНА СОСТОЈБА

БРОЈ НА ИЗДРЖУВАНИ ЛИЦА

□ ВШП; □ ССП; □ НСП; □ ВКВ; □ КВ; □ ПКВ; □ НКВ

СОПСТВЕНОСТ

%

АДРЕСА____________________________

□ депозити по видување

БАНКА _______________________

КАРТИЧКИ (во која банка): □ VISA ___________ □ MASTER_____________ □ DINERS_____________ □ ОСТАНАТИ ______________
КРЕДИТИ: 1. ВИД________________________; БАНКА _________________; МЕСЕЧНА РАТА _______________; ДОСТАСУВА НА ______________
2. ВИД________________________; БАНКА _________________; МЕСЕЧНА РАТА _______________; ДОСТАСУВА НА ______________
6. ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

НЕТО МЕСЕЧНИ ПРИМАЊА:

СЕМЕЈНИ МЕСЕЧНИ ПРИМАЊА:

ОСТАНАТИ ПРИХОДИ: а) од кирии _____________; б) од камати____________; в) договори на дело/хонорар___________; г) друго_____________

РАСХОДИ: а) кирии _____________; б) осигурителни премии _____________; в) режиски трошоци____________; г) друго_________________
7. ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОТ

ВИД НА КРЕДИТ:

БАРАН ИЗНОС:

ВАЛУТА: а)денари;

НАМЕНА:
б) евра

РОК НА ОТПЛАТА:

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:
□ жиранти
□ хипотека на имот ОБЈЕКТ_______________ АДРЕСА _________________________ ПАЗАРНА ВРЕДНОСТ______________КВАДРАТИ______m2
□ депозит
ИЗНОС___________________ВАЛУТА ____________ ДАТУМ НА ДОСТАСУВАЊЕ__________________
□ залог на возило ТИП НА ВОЗИЛО ____________________ ГОД.НА ПРОИЗВОДСТВО_________ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ___________________
□ друго
_________________________________________________________________________________________________________
□ меница потпишана од кредитобарателот и/или кокредитобарател и/или жиранти
□ административна забрана на плата за кредитобарателот и за кокредитобарател и/или жиранти
□ траен налог

За кредитот дознав од: □ реклама во _____________________; □ експозитура; □ веб страна; □ пријатели; □ newsletter; □ друго
8. ПОДАТОЦИ ЗА КО-КРЕДИТОБАРАТЕЛИ

Ко-Кредитобарател 1
ИМЕ

Ко-Кредитобарател 2
ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ИМЕ
ТЕЛ.

ДАТА НА РАЃАЊЕ

ЕМБГ

АДРЕСА
ДАТА НА РАЃАЊЕ

СРОДСТВО

СРОДСТВО

ВРАБОТЕН ВО

ВРАБОТЕН ВО

ЛИЧЕН ДОХОД ВО ТТК Банка

а) да

б) не

ПРЕЗИМЕ

ЛИЧЕН ДОХОД ВО ТТК Банка

ТЕЛ.
ЕМБГ

а) да

б) не

ПРИХОДИ - НЕТО ПЛАТА______________ДРУГО______________

ПРИХОДИ - НЕТО ПЛАТА _______________ ДРУГО______________

РАСХОДИ – КРЕДИТНИ РАТИ__________ДРУГО_____________

РАСХОДИ – КРЕДИТНИ РАТИ ___________ ДРУГО ______________

СО ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ИЗЈАВУВАМ ДЕКА: 1. Податоците кои ги наведов се точни и при промена благовремено ќе ја информирам Банката.
2. Сум информиран/а дека Банката може да ги обработува моите лични податоци согласно законските прописи и правила на Банката за заштита на личните податоци.
3. Банката може да ги обработува моите лични податоци за промотивни цели, рекламен материјал и други известувања исклучиво во согласност со моето писмено
произнесување. 4. Сум информиран/а за условите на кредитот кои ги прифаќам 5. Го разбирам правото на Банката да го одбие барањето без дополнително
објаснување, освен во случаите определени со законот. 6. Сум информиран/а за постоењето на валутен ризик, односно ризик од загуба заради промена на износот на
ануитетот како резултат на промена на курсот на еврото во однос на денарот (ЕУР/МКД), кој може да се случи доколку еврото во иднина има помала или поголема
вредност од сегашната во однос на денарот и ги прифаќам потенцијалните ризици поврзани со промените во курсот на странската валута во која или во чија
противвредност е одобрен кредитот.

ПОТПИС: Кредитобарател___________________ Ко-Кредитобарател 1___________________ Ко-Кредитобарател2 ______________________
Датум _ _. _ _. 20_ _

Место __________________________

ПОПОЛНУВА БАНКАТА
Филијала ______________________________ Експозитура _________________________ Обработил_____________________________
Контролирал___________________________ Датум и место ________________________
Банката го задржува правото да побара дополнителни податоци и документи во врска со ова барање

