
Ime:

Prezime:

Broj identifikacijske isprave:      OIB:

Mjesto izdavanja identifikacijske isprave:

Mjesto i datum rođenja:                                                                                                                      Spol:    Ž     M

Telefon: kod kuće                       /                               

 na poslu                       /     broj mobilnog telefona                 /

Bračno stanje:                                                                                              

                                                                    

Broj članova kućanstva:                                 Broj uzdržavane djece:              Broj ostalih uzdržavanih osoba:

Stanovanje:                                                                                                             

                                                                                                                                           

Zahtjev za kredit

Vrsta i namjena traženog kredita:                                                                                 

Visina traženog kredita:                                                          Uz valutnu klauzulu:    u EUR     u USD              

Rok otplate:                                             broj godina                  broj mjeseci    Bez valutne klauzule:     u HRK

Podaci o kreditu

Podaci podnositelja Zahtjeva

Ulica:                                                               Kućni broj:         

Poštanski broj:                               Mjesto:

Općina/grad:       Županija:

Koliko dugo stanujete na navedenoj adresi (broj godina):

Adresa prebivališta

Osobni podaci

Broj Zahtjeva (popunjava Banka)
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.     

stanarsko pravo ostalo

 ,

vlastita kuća podstanarstvo 

oženjen/udana

udovac/udovica

neoženjen/neudana

izvanbračna zajednica

razveden/razvedena

vlastiti stan

kod roditelja

    .           .                    . ,

Lijepo vas molimo da ovaj Zahtjev popunite velikim tiskanim slovima i koristite razmake. Ako Zahtjev ne popunjavate putem računala molimo koristite 
kemijsku olovku plave ili crne boje, a na mjestima gdje je ponuđeno više odgovora, željeni odgovor označite znakom X. Unaprijed se zahvaljujemo!



Vaša stručna sprema:                                                      KV                                             

                                                                         VSS                                    Mr                               

Zvanje*:

Status zaposlenja:                  vlasnik/suvlasnik poduzeća (d.o.o.)                                 obrtnik                                                  

                      zaposlenik                           poljoprivrednik                     pomorac                             umirovljenik                          

                      student                            slobodna profesija**              ostalo

Naziv poslodavca:

Vaš poslodavac je:                 privatno poduzeće d.o.o.       privatno poduzeće d.d.         država                                      

                      županija                              općina                                obrt

Ukupno trajanje vašeg zaposlenja:    

Koliko ste dugo zaposleni bez prekida radnog odnosa:                                         broj godina                 broj mjeseci 

Koliko ste dugo zaposleni kod vašeg sadašnjeg poslodavca:                                  broj godina                 broj mjeseci            

Zaposleni ste na:                                                                              od

                       do

neodređeno       
vrijeme

Troškovi života Troškovi školovanja djece Ostali troškovi

Iznos prosječne neto mjesečne plaće/mirovine za proteklih 6 mjeseci:                

Dodatni mjesečni prihod (vrsta prihoda):                      dodatni posao                                                          invalidnina   

   iznajmljivanje stambenih prostora                              iznajmljivanje turističkih apartmana                            ostalo                                                                     

Dodatni mjesečni prihod (iznos):               

Mjesečni prihodi ostalih članova kućanstva        

Visina plaće supružnika:

Postojeće obveze po kreditima podnositelja Zahtjeva - ukupan iznos mjesečnih obveza

Kao korisnik kredita Kao sudužnik Kao jamac 

Mjesečni troškovi kućanstva

Podaci o mjesečnim prihodima i obvezama
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Slobodne profesije - umjetnici, pjevači, sportaši, glumci, književnici, i sl.**

npr.: prodavač, recepcioner, dipl. ekonomist, dipl. inženjer, pravnik, liječnik, profesor i sl.* 

Podaci o školskoj spremi i zaposlenju

               .           .                    .

               .           .                    .

SSS

Dr

ostalo

honorar

određeno  
vrijeme  

.                            kn,

.                            kn,

 .                            kn,

              .                            kn,               .                           kn,               .                            kn,

              .                            kn,               .                           kn,               .                            kn,

NKV/NSS

VŠS

VKV

Broj poslodavaca u posljednjih 36 mjeseci:

broj godina                 broj mjeseci



Podaci o ostalim sudionicima u kreditu
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Vrste nekretnina u vlasništvu:                               stan                                 kuća                                poslovni prostor                    

                                 vikendica                          ostale nekretnine                  

Namjena nekretnina u vlasništvu:                         vlastito stanovanje             stanovanje uže obitelji                              

                                 odmor                              iznajmljivanje                   poslovna djelatnost

Automobil 1 (klasa):                                                                                                   God. proizvodnje:

Podaci o imovini

bez nekretnina u vlasništvu

niža srednja viša luksuzna

Jamac

Ime:         Prezime:

        OIB:

Jamac

Ime:         Prezime:

        OIB:

Jamac

Ime:         Prezime:

        OIB:

Sudužnik

Ime:         Prezime:

        OIB:

Sudužnik

Ime:         Prezime:

        OIB:

Sudužnik

Ime:         Prezime:

        OIB:



Potpisom ovog Zahtjeva OTP banka d.d. obvezuje se čuvati osobne podatke Klijenta i raspolagati njima u skladu sa zakonskim 

propisima o zaštiti tajnosti podataka i određenjima iz ovog akta.

Poslovnica:

Mjesto i datum,

Popunjava Banka
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Mjesto i datum,  

Vlastoručni potpis tražitelja kredita

Ovjera i potpis ovlaštene osobe

,                           .                     ..

.,                           .                     .

Potpisom ovog Zahtjeva izjavljujem:
- da su podaci sadržani u ovom dokumentu točni te ovlašćujem Banku da ih u slučaju bilo kakve sumnje može provjeriti,
- da preuzimam obvezu obavijestiti Banku o svakoj promjeni bilo kojeg osobnog podatka kojeg sam potpisom ovog dokumenta stavio/la 
istoj na raspolaganje i ovlastio/la je za korištenje (tj. obradu) istog,
- da sam upoznat da sam upoznat/a s Općim uvjetima odobravanja gotovinskih kredita, Općim uvjetima odobravanja hipotekarnih kredita 
i Općim uvjetima odobravanja stambenih i kredita za individualne iznajmljivače u turizmu koji se nalaze u prilogu ovog Zahtjeva te ih svojim 
potpisom potvrđujem i prihvaćam.


