kredit
VLOGA ZA ODOBRITEV KREDITA
1. Osnovni podatki o pravni osebi oz. zasebniku (izpolnite):
Naziv podjetja:
Sedež:
Davčna številka:
Zakoniti zastopnik
Kontaktna (pooblaščena) oseba:
Telefon:
Elektronska pošta:
Opis dejavnosti:
Število redno zaposlenih (danes):
Kdo vam vodi računovodstvo:

Željena višina kredita (max 20.000 eur):
Željen datum črpanja kredita:
Željen datum vračila kredita:
2. Obrazložitev vloge:
Opišite namen porabe sredstev kredita in po možnosti priložite:
- dokazila o namenu porabe kredita – fakture, predpogodbe, pogodbe…,
- investicijski program oziroma poslovni načrt,
- razna dokazila komitenta o pridobitvi novega posla (npr. naročilo komitentovega kupca,
pridobitev posla na razpisu…),

Vir odplačila:

Iz sredstev tekočega poslovanja
Iz sredstev odprodaje osnovnih sredstev (dezinvestiranje)
Iz sredstev najema drugih kreditov
Drugo (navedite): _____________________________________________

3. Zavarovanje kredita (označite kako lahko poleg poroštva, še zavarujete vračilo kredita):
Zastava premičnin:
zaloge
oprema
motorna vozila, prikolice…
drugo:_____________________________

Zastava terjatev
Dodatno poroštvo
fizičnih oseb
pravnih oseb

Zastava nepremičnin

Drugo (navedite): ____________________

PROSIM OPIŠITE PROIZVODNI PROGRAMI PODJETJA za preteklo poslovno leto
Program / proizvod

Letna proizv.
količina

EM

Let. vred.
prodaje v €

% v skup.
prodaji

Skupaj

100,0

Imate poslovne prostore v
svoji lasti ali
Prosim vpišite poslovne prostore
Poslovni prostori

% prodaje
dom. trg
izvoz

Lokacija

najete? (označite)

Velikost v m2

Lastnik

Ima podjetje v lasti kakšno nepremičnino?
DA
NE
Prosim če navedete osnovne karakteristike nepremičnine (velikost, letnik, okvirno vrednost, lokacijo)

OBVEZNOSI DO BANK IN DRUGIH KREDITODAJALCEV
(vpišite zneske kreditov, ki jih ima podjetje)
Kreditodajalec

Trenutni znesek kredita

Datum zapadlosti

ZASTAVLJENO PREMOŽENJE ZA ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI
(če že imete kredit, ki je zastavljen z vašim premoženjem. Če nimate, tega ne izpolnjujete)
Opis
Zastavna pravica na nepremičninah
Zastavna pravica na premičninah
Zastavna pravica na vrednostnih papirjih
Zastavna pravica na terjatvah
Drugo

Vrednost v EUR

Pojasnitev

TERJATVE IN OBVEZNOSTI do lastnikov
(Če je podjetje dalo kredit lastniku ali lastnik podjetju)
Terjatve do lastnikov

v EUR

Datum zapadlosti

Obveznosti do lastnikov

v EUR

Datum zapadlosti

IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE
S podpisom izjavljam, da bodo sredstva odobrenega kredita porabljena za namene, navedene v tej
vlogi. Prav tako kazensko in materialno odgovarjam, za pravilnost podatkov navedenih na tej vlogi.
V _________________, dne______________
Ime in priimek ter podpis pooblaščene osebe:
______________________________________

Vlogi prosim priložite:
 Bilanca, ki ni starejša kot 3 mesece
 Izpiski iz TRR za zadnjih 6 mesecev
 Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih

