Број на прием:_________________
Дата на прием:_________________
Клиентиски број:_______________
АПЛИКАЦИЈА ЗА КРЕДИТ
ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОТ
*Баран износ на кредит : ________________
*Рок на отплата :

12 месеци

24 месеци

36 месеци

48 месеци

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
*Име и презиме : ________________________________
Бр. лична карта_____________

*ЕМБР_________________

_________

*Адреса од лична карта ________________________________

Контакт адреса :________________________________
*Државјанство : __________________

E mail

_________________________

Тел. домашен__________ Тел. на работа_____________

*Мобилен ________________
Брачен статус :

женет/мажена

неженет/немажена

*Број на членови во семејството : _________

друго

*Број на вработени членови во семејството : ________
со пствен стан

сопствена куќа

*Место на живеење:

самец

кај родители

изнајмен стан

Потстанар со кирија од _____________

ПОДАТОЦИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
*Име на фирма _____________________________
Тип на организираност
*Вработен на

Јавен сектор

Адреса на фирма__________
АД

ДОО

определено време
до кога_________

Образование
основно

средно

Буџет

друго

неопределено време
од кога_________
вишо

директор

Работно место

ДООЕЛ

__________

високо

магистарски студии

раководител

работник

др.на науки
службеник

друго____________

ПОДАТОЦИ ЗА ИМОТНА И ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
*Недвижен имот

:

куќа

стан

деловен простор

викендица

земјиште

друго________

*Адреса _______________________________________

*површина ________ м2

*Вредност

*Адреса_______________________________________

*површина ________м2

*Вредност __________________

*Возило
*марка __________________

__________________

*модел_______________ *год. на производство_________ *Вредност ___________________

ПОДАТОЦИ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
*Нето месечна плата: ______________
*Други приходи : __________

*Дополнителни приходи
:
(дежурства,смени) ______________

*Приход од кирија :_______________

*Приходи од други членови во семејството :_____________________

КРЕДИТНА ИЗЛОЖЕНОСТ (задолженост во други Банки)
Вид на кредит___________________

Банка________________________

Неотплатен дел :______________
_
Вид на кредит__________________

Број на рати :________

Неотплатен дел :___________

Број на рати :________

*Износ_________________
*Месечна рата _______________

_____________________________ Банка
________________________________ Банка

Износ
_______________
_______________

*Депозити

*Месечна рата _______________

Банка_________________________

_________
*Кредитни Картички
*Пречекорување на ТРС _________

*Износ_________________

Банка
_______________
_______________

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КРЕДИТОТ
*Гарант/Ко-кредитобарател/Партнер
*Име и презиме_____________________
*ЕМБ_______________________

*Каде работи______________

Вредност на имот

Име и презиме_____________________
*ЕМБ_______________________

______________

Каде работи______________

Вредност на имот

______________

*Нето плата______________
*Други приходи ______________
*Нето плата_____________
*Други приходи ______________

Меница
100 денари
Друго обезбедување
паричен депозит

200

денари

500

денари

хартии од вредност

благо роден метал

хипотека

Со пополнување на барањето за кредит под морална, материјална и кривична одговорност, потврдувам
дека податоците кои ги наведов се точни и дека ќе ја информирам Банката за секоја промена на
податоците. Исто така изјавувам дека сум информиран за Општите услови на работа на КАПИТАЛ БАНКА
АД Скопје, како и со посебните услови на кредитот за кој аплицирам и истите ги прифаќам.

Апликацијата мора да се пополни целосно, при што означените полиња се задолжителни.
Непополнетата апликација ќе влијае на брзината на одобрување на барањето, како и позитивното
одобрување на барањето за кредит.
Банката го задржува дискреционото право за одбивање на барањето.
Место и датум
_____________
Примил и проверил
Референт во Front office
_____________________

Кредитобарател
______________

