ZAHTEV ZA KREDIT

LIČNI PODACI O KLIJENTU
Matični broj
Ime
Datum rođenja
Domaće lice

Ime roditelja
Mesto rođenja
Strano lice

Prezime

Vrsta isprave
Broj lične isprave
Izdata od

Datum izdavanja

Mesto izdavanja

Mesto stanovanja

Poštanski broj

Opština

Telefon fiksni
Uslovi stanovanja

Telefon mobilni

Email

Stručna sprema

Broj članova
domaćinstva

Broj zaposlenih
članova
domaćinstva

Ulica i broj
(adresa)

Pokretna imovina
LIČNA PRIMANJA
Način primanja
PODACI O ZAPOSLENJU
Tip zaposlenja
Ukupan staž
Zaposlen kod
poslednjeg
poslodavca na
nedoređeno od
Zaposlen na
određeno kod
poslednjeg
poslodavca od
Tip poslodavca
Matični broj
Adresa

e
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o
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o
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Ukupan mesečni
prihod
Tip penzije
Broj meseci kod
poslednjeg
poslodavca
Zaposlen na
određeno kod
poslednjeg
poslodavca do
Naziv
PIB
Telefon

Datum osnivanja
PODACI O PROIZVODU
Ročnost
Kamatna stopa
Anuitet u valuti
kredita

Iznos kredita
Anuitet RSD

Da li je lice strani funkcioner, član porodice stranog funkcionera, uži saradnik stranog funkcionera

DA

NE

Svrha i namena otvaranja računa :odobrenje potrošačkog kredita kod NLB banke ad Beograd za kupovinu robe u prodajnom
salonu Gorenje

PREDMET: PONUDA DINARSKIH KREDITA U PREDUGOVORNOJ FAZI
Kojom se potvrđuje je klijentu , JMBG u predugovornoj fazi prvo ponuđena kreditna ponuda koja se odnosi na
dinarske kredite i time je klijent upoznat sa rizicima zaduživanja u dinarskoj protivvrednosti strane valute
Izjava:
U skladu sa Zakonom o zaštiti podatka o ličnosti, informisan sam da će u cilju uspostavljanja poslovnog\ugovornog
odnosa, Banka obrađivati moje lične podatke date u ovom Zahtevu. Podaci će se obrađivati na način koji Banka smatra
neophodnim i\ili celishodnim, u svrhu realizacije poslovnog\ugovornog odnosa, odnosno redovnog poslovanja Banke i
izvršavanja zakonskih obaveza po pravnim poslovima zaključenim sa podnosiocem zahteva. Pored Banke, mogući
korisnici ličnih podataka podnosioca zahteva su NBS, Kreditni biro Udruženja banka Srbije, Nacionalna korporacija za
osiguranje stambenih kredita, Forum za prevenciju zloupotreba u kreditnim poslovima i sa platnim karticama pri PKS,
spoljni revizor Banke, članice NLB Grupe, kao i svi ostali organi i lica kojima je Banka po zakonu dužna da dostavi
odgovarajuće podatke ili sa kojima je zaključila ugovor o zaštiti poverljivosti takvih podataka. Lični podaci se pribavljaju i
obrađuju uz pristanak podnosioca zahteva (koji se dokumentuje potpisivanjem ovog Zahteva od strane podnosioca),
odnosno po osnovu obaveza propisanih posebnim zakonom. U slučaju da podnosilac zahteva, u pismenoj formi,
opozove pristanak za obradu ličnih podataka, Banka će brisati ove podatke u roku od 15 dana od dana povlačenja
pristanka, osim ukoliko je drugačije propisano ili ugovoreno. Kao potpisnik datog zahteva izričito i neopozivo izjavljujem
da su navedeni podaci i dokumenta kompletni i tačni i da Banka ima pravo da ih zadrži, nezavisno od toga da li će mi
kredit/kreditna kartica biti odobren/a/o ili ne, kao i nakon isplate istog/obaveze po istoj odnosno nakon isteka roka na koji
se odobrava. Izjavljujem da sam upoznat/a sa Opštim uslovima poslovanja NLB Banka a.d.Beograd i da ih u potpunosti
razumem i prihvatam. Izjavljujem da sam saglasan/a da me NLB Banka a.d. Beograd obaveštava o svojim proizvodima,
novostima, ponudi, uslugama i aktivnostima, putem dostave promotivnog materijala i drugih obaveštenja na kontakt
adresu i telefone navedene u ovom zahtevu, kao i putem svih ostalih kanala komunikacije. U slučaju korišćenja
elektronskog bankarstva, odgovoran sam i prihvatam svaku transakciju potpisanu digitalnim potpisom ili korisničkom
imenom i šifrom koji su mi dati na korišćenje. Ovim se potvrđuje da se podaci iz ovog Zahteva mogu koristiti u svrhu
provere plaćenih poreza i doprinosa na zaradu.
Izjavljujem da kao fizičko lice nemam pravo upravljanja ili 20% i više udela u vlasništvu, pravnog lica, preduzetnika,
poljoprivrednog gazdinstva registrovanog u Republici Srbiji
Izjavljujem da kao fizičko lice imam pravo upravljanja ili 20% i više udela u vlasništvu, pravnog lica, preduzetnika,
poljoprivrednog gazdinstva registrovanog u Republici Srbiji i to u sledećoj strukturi:
Naziv pravnog lica /
preduzetnika /
poljoprivrednog gazdinstva
/ fizičkog lica*

Matični broj / JMBG

Datum podnošenja zahteva

Osnov povezanosti

% vlasništva (ako
je osnov
vlasništvo)

Potpis podnosioca zahteva/izjave

Vlasnička struktura
povezanog pravnog lica

Za banku

ЈИБ и ОИБ (за банке):
МБ (за остале пружаоце услуга):
Датум:
0

Врста документа:

2

Врста извештаја:

ЗАХТЕВ

КРЕДИТНОМ БИРОУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА
Молим да за потребе

NLB BANKE AD
(назив банке, даваоца лизинга, другог прижаоца услуге)

издате Извештај за доле наведену услугу, као и накнадне извештаје у току трајања ове услуге, а на основу моје
раније дате Сагласности, за сврху:
1. Добијања кредита/лизинга
2. Отварања текућег рачуна

3. Издавања платне картице
4. Давања јемства

5. Осигурања
6. Остало

(заокружити број)

Ови подаци се уносе само уколико је дошло до њихове измене
Име

Име оца

Презиме

ЈМБГ
Адреса пребивалишта: улица
Поштански број

Потпис подносиоца захтева

број
место

ЈИБ и ОИБ (за банке):
МБ (за остале пружаоце услуга):
Датум:
Врста документа:

0

1

Врста извештаја:

САГЛАСНОСТ

ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ОД КРЕДИТНОГ БИРОА
ЗА СВРХУ
1. Добијања кредита/лизинга
2. Отварања текућег рачуна
3. Издавања платне картице
Ја

4. Давања јемства
5. Осигурања
6. Остало
ЈМБГ

(име, име оца и презиме)

дајем сагласност

да, за горе наведену сврху прибави

NLB BANKE AD
(назив банке, даваоца лизинга, другог прижаоца услуге)

од Кредитног бироа Извештај са подацима о мојим обавезама и досадашњем начину измиривања тих обавеза.
Исто тако сагласан сам да се подаци о овој услузи, као и подаци о мом коришћењу осталих услуга убудуће и
евентуалном не придржавању уговорених одредби у коришћењу тих услуга, могу сместити и чувати у
Кредитном бироу Удружења банака Србије.
Ова сагласност се даје на преузимање извештаја за сврху доношења одлуке о пружању горе наведене
услуге, као и могућност преузимања накнадних извештаја од Кредитног бироа у току њеног трајања.
Напомена:

Под обавезама из ове сагласности подразумевају се уговорне и законске обавезе физичких
лица према банкама, даваоцима лизинга, другим кредиторима, пореској управи и другим
повериоцима.

Познато ми је:

Попуњава овлашћено лице пружаоца услуга на основу личног докумената физичког лица
Дан, месец и година рођења:
М

Ж

Адреса:
(поштански број и место)

Потпис даваоца сагласности

(улица)

(број)

Потпис овлашћеног лица пружаоца услуга

