БР. НА АПЛИКАЦИЈА

АПЛИКАЦИЈА ЗА СТАНБЕН КРЕДИТ
ВЕ МОЛИМЕ ПОПОЛНУВАЈТЕ ЧИТКО СО ПЕЧАТНИ БУКВИ!

Л И Ч Н И П О Д АТ О Ц И
ПРЕЗИМЕ

ИМЕ НА ТАТКО / MAJKA

ЕМБГ

ПОЛ М

ИМЕ

БР. НА Л.К.

Ж

МЕСТО НА РАЃАЊЕ

АДРЕСА ОД
ЛИЧНА КАРТА

ДАТА НА РАЃАЊЕ:
ГОДИНИ НА ПРЕСТОЈ НА
ПОСТОЈАНОТО ЖИВЕАЛИШТЕ
КОНТАКТ
АДРЕСА
БРАЧНА СОСТОЈБА

СТАТУС:

СОПСТВЕНИК

КАЈ РОДИТЕЛ

ПОД ЗАКУП

ДРУГО
ОПШТИНА

МАЖЕНА/ЖЕНЕТ

ТЕЛЕФОН

СЛОБОДЕН/А

ФАКС

ВДОВЕЦ/ИЦА

РАЗВЕДЕН/А

МОБИЛЕН

БРОЈ НА ИЗДРЖУВАНИ ЧЛЕНОВИ ВО СЕМЕЈСТВОТО

Е-ПОШТА

П О Д АТ О Ц И З А В РА Б О Т У В А Њ Е Т О
ИМЕ НА РАБОТОДАВАЧОТ
БУЏЕТСКА ИНСТИТ.

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

ПРИВАТЕН СЕКТОР

ПЕНЗИОНЕР

АДРЕСА НА РАБОТОДАВАЧОТ
РАБОТНО МЕСТО

ТЕЛЕФОН

РАБОТНИК

СЛУЖБЕНИК

РАКОВОДИТЕЛ

ДИРЕКТОР

СТРУЧНА ПОДГОТОВКА
ВКУПЕН СТАЖ

ДРУГО
ФАКС

ДРУГО
РАБОТНО МЕСТО

ГОД.

ВО СЕГАШНАТА КОМПАНИЈА

ТРАНСАКЦИСКА
СМЕТКА ВО ЕСБ

ГОД.

ДА

НЕ

П ОД АТ О Ц И З А Ф И Н А Н С И С К АТА СО С Т О Ј Б А
СОПСТВЕНОСТ НАД
НЕДВИЖНОСТ:
АДРЕСА НА
НЕДВИЖНОСТ

СТАН

ХИПОТЕКА

НЕ

ДА

КУЌА

ВИКЕНДИЦА

СОПСТВЕНОСТ
НА ВОЗИЛО:

ГОД. НА
ПРОИЗ.

MASTER

ДА

ДЕН.
ДА
НЕ

ЕСБ - ПЛАТЕЖ.
КАРТИЧКА
ДА БАНКА
НЕ

VISA

ДЕЛОВЕН ПРОСТОР

ПРОЦЕНЕТА
ВРЕДНОСТ
НЕ ТИП НА
ВОЗИЛО

ВРЕДНОСТ

ДЕПОЗИТИ ИЗНОС
КРЕДИТНИ
КАРТИЧКИ:

ЗЕМЈИШТЕ

ДЕН.

ВОЗИЛО
ЗАЛОГ

ДА

ДРУГО ПРИХОДИ – НЕТО
МЕСЕЧНА ПЛАТА
ДЕН.

НЕ

БАНКА

ДА БАНКА
НЕ
DINERS

ДЕН.

ПОТПИС И ПЕЧАТ НА РАБОТОДАВЕЦОТ
ДРУГИ ПРИХОДИ
(МЕСЕЧНО) ВКУПНО
АНУИТЕТИ – ЗАДРШКИ
(МЕСЕЧНО) ВКУПНО

ДА БАНКА
НЕ

ДЕН.
ДЕН.

П ОД АТ О Ц И З А Б А РА Н И О Т К Р Е Д И Т
БАРАН ИЗНОС
НА КРЕДИТ
ОБЕЗБЕДУ ВАЊЕ:
КО-КРЕДИТОБАРАТЕЛ

БАРАН РОК
НА ОТПЛАТА
МЕНИЦА КАКО
МЕНИЦА СО
НОТАРСКИ АКТ
ИЗЈАВА
ДЕН.

ЖИРАНТ/И
ДА

НЕ

НАЧИН НА ОТПЛАТА НА КРЕДИТОТ:

МЕСТО И ДАТУМ

ХИПОТЕКА

ЗАЛОГ НА

ПОДАТОЦИ ЗА КО-КРЕДИТОБАРАТЕЛИ
АДМИНИСТРАТИВНА ЗАБРАНА

Согласен/а сум со правото на ЕУРОСТАНДАРД Банка АД Скопје да ги користи
моите лични податоци (вклучувајќи го и ЕМБГ) со цел да изврши проверка на
мојата кредитноспособност, како и да ги издава податоците на трети лица во
земјата и странство со кои Банката има склучено посебен договор за пренос
на податоци со цел ажурирање на наплата.

ДА

ДЕПОЗИТ

НЕ

ГОТОВИНА НА БЛАГАЈНА

ТРАЕН НАЛОГ

Со пополнување на апликацијата под морална, материјална и кривична одговорност, потврдувам
дека податоците кои ги наведов се точни, и дека ќе ја информирам ЕУРОСТАНДАРД Банка АД
Скопје за секоја промена на податоците. Со мојот потпис на ова барање потврдувам дека сум
информиран/а и ги прифаќам условите на кредитот. Го прифаќам правото на Банката да го
одбие ова барање без дополнително објаснување. Во прилог на оваа апликација ви приложувам:
заверени податоци од страна на работодавачот, административни забрани за обезбедување на
наплата, изјави за редовно отплатување на кредит, меница и менична изјава, копија од лични
карти на кредитобаратели, ко-кредитобаратели и жиранти.

КРЕДИТОБАРАТЕЛ

П О Т В РД А З А В РА Б О Т У В А Њ Е И Л ИЧ Н И П Р И М А Њ А
Потврдуваме дека барателот/ко-кредитобарателот/жирантот (задолжително да се
заокружи/наведе) е вработен кај нас и дека потврдата се издава по негово лично барање.

(Назив и штембил на
правното лице)
1. Име, татково име и презиме
2. Роден-а

год. во

општина

3. Живее во

држава

ул.

бр.

4. Лична карта бр.

ЕМБГ

5. На работа во
редовен работен

од
однос на определено време, на работно место

6. Контакт телефон: домашен

год.во

со непрекинат стаж од

работа

год.

мобилен

П ОД АТ О Ц И З А П Л АТАТА И О Б В Р С К И Т Е
7. Просечна месечна нето плата од редовен работен однос остварена во претходните три месеци
8. Обврска по плата

Неплатен дел

Месечна рата

Вкупен износ
а) по судски забрани
б) по забрана за кредити
в) по договорни обврски (за кои нема
ставено судска или друга забрана)
9. Вкупен износ на кредитите
обврска како гарант-жирант
Под полна материјална, морална и кривична одговорност ја потврдуваме точноста на податоците дадени во оваа потврда.

Раководител на
сметководство

М.П.

Директор на
правното лице

ИЗЈАВА
Јас, долупотпишаниот го овластувам правното лице во кое сум во редовен работен однос, и согласен сум при исплата на мојата плата за секој месец да задржува износ за отплата на
побарувањата на Еуростандард Банка АД Скопје (во понатамошниот текст: Банка) по основ Договор за кредит бр.
од
година, (во
понатамошниот текст: Договор) и задржаниот износ да го уплатува во корист на жиро сметката на Банката истиот ден, а најдоцна наредниот ден од денот на исплата на платата, до
конечното измирување на обврските по Договорот. Во случај ако го изгубам својството на вработен или извршам промена на работното место, ја овластувам Банката, поради
промената на кредитната способност, да има право да побара од мене наплата на целокупните побарувања по Договорот. Изјавувам дека редовно и во целост ќе ги измирувам сите
мои обврски по Договорот. Во случај на нередовно измирување на моите обврски, сум согласен-на, без посебно известување од страна на Банката, таа да ги активира сите инструменти
наведени во Договорот за обезбедување на плаќањето на побарувањата, а по потреба да покрене постапка пред надлежниот суд, нотар или орган за присилна наплата на
побарувањата. Согласен сум во случај на мое вработување кај друг работодавец, сегашниот работодавец за истото да ја информира Банката и административната забрана, заедно
со документацијата за кредитот и извештај за исплатени износи да ја достави до новиот работодавец. Во случај да ми престане работниот однос и да си заминам со отпремнина,
согласен сум работодавачот да го подмири долгот по основ на кредитот а потоа да ми го исплати остатокот од отпремнината.

Име, татково име и презиме

ЕМБГ

Адреса

Потпис

(Назив и штембил на правното лице)

А Д М И Н И С Т РАТ И В Н А З А Б РА Н А
Потврдуваме дека барателот/ко-кредитобарателот/жирантот (задолжително да се заокружи/наведе) е наш вработен и дека своерачно ја потпиша изјавата.
Врз основа на изјавата на нашиот вработен
за издвојување на дел од месечната
плата за отплатување на обврските по Договорот како барател/ко-кредитобарател/жирант/гарант, во корист на Банката, се обврзуваме дека во целост ќе вршиме забрана на
неговата месечна плата за обезбедување отплата на обврските настанати по основ на Договорот вклучувајќи ги главниот долг и износот на евентуалните трошоци (помалку наплатени
камати, казнена камата, опомени и друго) кои ќе настанат заради нередовното отплаќање на обврските по Договорот или принудно извршување, врз основа на доставена пресметка
- известување од Банката. Задршките во корист на Банката ќе се вршат за период од
месеци, со почеток од
година и ќе траат се до конечното
и целосно отплатување на побарувањата на Банката.
Оваа забрана ќе биде во сила се додека не добиеме писмено известување од страна на Банката дека неплатениот долг е целосно отплатен.
Се обврзуваме дека веднаш ќе ја известиме Еуростандард Банка АД Скопје за евентуално престанување на работниот однос на работникот во ова претпријатие по било кој основ,
за засновање на работен однос кај друг работодавач или за негово пензионирање, како и дека без одлагање ќе го предадеме решението за административна забрана на плата
со вкупната кредитна документација на новиот работодавач, и затоа го известиме извршителот, дури и во случај да не ни е познато кој е новиот работодавач. Доколку на нашиот
работник му престане работниот однос и си оди со отпремнина, се обврзуваме дека од истата прво ќе го подмириме долгот по основ на кредитот а потоа ќе му го исплатиме остатокот
од отпремнината.

Раководител на
сметководство

М.П.

Директор на
правното лице

