
 

 

АПЛИКАЦИЈА ЗА КРЕДИТ 
                         

 

                                                                                                        

 
ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОТ    

 
*Баран износ на кредит/кредитна картичка : ________________     *Рок на отплата : ______________    

  MasterCard Standard         MasterCard Gold      

 

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ   

*Име и презиме : ________________________________ *ЕМБР__________________________ 
Бр. лична карта__________*Адреса од лична карта__________________________*Државјанство __________ 
Контакт адреса :________________________________ E- mail _________________________ 
Тел. домашен__________                Тел. на работа_____________           *Мобилен ________________ 
Алтернативен тел.бр. ______________ Име ________________________  Сродство ___________________ 

Брачен статус :    женет/мажена           неженет/немажена       самец            друго 
*Број на членови во семејството : _________ *Број на вработени членови во семејството : ________ 

*Место на живеење:  сопствена куќа     сопствен стан     изнајмен стан   кај родители   

  Потстанар со кирија од _____________ 
 

ПОДАТОЦИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

*Име на фирма _____________________________             Адреса на фирма_________________________ 

Тип на организираност    Јавен сектор          АД             ДОО             ДООЕЛ      Буџет              друго 

*Вработен на:  определено време до кога_________               неопределено време од кога_________ 

Образование   основно       средно      вишо      високо        магистарски студии       др.на науки 

Работно место   директор        раководител        работник       службеник      друго____________ 
 

ПОДАТОЦИ ЗА ИМОТНА И ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА   

*Имот :  куќа   стан  деловен простор    викендица     земјиште     возило     друго________ 
*Адреса _______________________________________ *површина ________ м2 *Вредност __________________ 

 

ПОДАТОЦИ ЗА ФИНАНСИСКАТА  СОСТОЈБА  

*Нето месечна плата: ______________ *Дополнителни приходи ( д е ж у р с т в а, с м е н и ) ______________ 
*Други приходи : __________ *Приход од кирија : _______________ 
*Приходи од други членови во семејството :_____________________ 

КРЕДИТНА ИЗЛОЖЕНОСТ (задолженост во други Банки)   

Вид на кредит/кредитна картичка______________ Банка______________________ *Износ_________________ 
Неотплатен дел :______________Број на рати :________    * Месечна рата_________________ 
 

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КРЕДИТОТ-само за износи над 450.000,00МКДi 
*Гарант/Ко-кредитобарател/Партнер 
*Име и презиме_____________________  ЕМБ _____________________ *Каде работи______________ *Нето 
плата___ Вредност на имот  ___________   * Други Приходи   
*Име и презиме_____________________  ЕМБ _____________________ *Каде работи______________ *Нето 
плата___ Вредност на имот  ___________   * Други Приходи  ___________ 

Меница      100 денари   200 денари   500 денари 

Друго обезбедување   паричен депозит     хартии од вредност    благороден метал      хипотека 

i Напомена:  

Банката го задржува дискреционото право да побара дополнително обезбедување, за сите кредитни барања. 



                                                                                            

  

Изјава за поврзани лица 
(за клиенти – физички лица во КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје) 
  

 Податоци за членови на семејството  

Мајка  

Име     Презиме     ЕМБГ     

Татко  

Име     Презиме     ЕМБГ     

Брачен другар/ или лице со кое живеете во вонбрачна заедница   

Име     Презиме     ЕМБГ     

Дете / или посвоено дете  

Име     Презиме     ЕМБГ     

Име     Презиме     ЕМБГ     

Лице под старателство   

Име     Презиме     ЕМБГ     

 Дали имате директна или индиректна контрола преку поседување на мнозински влог или мнозинство од првата на 
глас во друго правно лице, или не сте поврзани преку контрола но претставувате единствен ризик бидејќи сте поврзани 
на тој начин што финансиските проблеми кај едното лице може да предизвика проблеми во отплатата на обврските 
на другото и/или другите лица?i  

     НЕ              ДА      Доколку означите со ДА, наведете во кои правни лица : 

Назив на правното лице     

ЕМБС    

Дали сте член на орган на управување или надзор во некое правно лице?  
   

     НЕ              ДА     Доколку означите со ДА, наведете во кои правни лица : 

Назив на правното лице     

ЕМБС    
i Напомена:  
Банката ќе ја утврдува вкупната изложеност на кредитен ризик на лицето и лицата поврзани со него, доколку истата надминува 2% од 
сопствените средства на Банката.   
Лице и со него поврзани лица се смета најмалку :  
 -  Давател на обезбедувањето  

 
Оваа Изјава се дава врз основа на Одлуката за начинот на утврдување поврзани лица и во согласност со Законот за 
банките.  
Со пополнување на барањето за кредит/ изјава 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.  
Согласен/на сум,  Банката да ги користи горенаведените лични податоци (вклучувајќи го и ЕМБГ)  со цел да направи 
проверка на мојата кредитоспособност и со мене поврзаните субјекти,  од релевантна база на податоци (Кредитен регистар, 
Македонско кредитно биро и сл.).  
Согласен/на сум моите лични податоци да бидат користени за комуникација и известувања преку телефонски контакт, СМС, 
електронска пошта, viber или други комуникациски платформи. 
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)               (потпис на кредитобарателот)   
Пополнува Банката:  

Примено во Експозитура    

Датум    

Вработен     
 

  


