Захтев за _______________________кредит
Деловодни број Банке _____________ Kредитна партија ____________________________________
ПОДАЦИ О КРЕДИТУ

Захтев за _____________ у износу од ______________ РСД и роком отплате од _______ месеци.
Сврха и намена кредита:

рефинансирање обавеза покриће текућих потреба
остало (навести) ________________________________________________
Пословни однос се успоставља: у име и за рачун клијента
остало ____________________________________________
У случају да се пословни однос успоставља без физичког присуства клијента, навести разлоге одсуства:
_____________________________________________________________________________________
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА

Јединствени матични број:
Име:___________________ Име једног родитеља: _________________ Презиме: _____________________
Датум рођења: ________________ Место рођења: _________________________ Пол: мушки женски
Тип идентификационог документа: лична карта пасош Број идентификационог документа: _________
Датум издавања идентификационог документа: ________ Рок важења: ________ Издат од: ____________
Занимање: студент запослен-а власник-ца незапослен-а пензионер-ка остало _____________
Мобилни телефон: _________________ Е-mail: ________________ Бр. текућег рачуна _________________
АДРЕСА ИЗ ИДЕНТИФИКАЦИОНОГ ДОКУМЕНТА

Место: _____________ Поштански број: __________Улица: ____________________Број: ____ Стан: ____
Држава: ______________________________ Фиксни телефон: ___________________
АДРЕСА СТАНОВАЊА – АДРЕСА ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЈУ

као из идентификационог документа
друга:
Место: ______________ Поштански број: __________ Улица: ________________ Број: _____ Стан: _____
Држава: ___________ Фиксни телефон: __________ Мобилни телефон: __________Е-mail: ____________
ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕЊУ

Назив послодавца: _________________________________ Матични број послодавца: _________________
Место: _____________ Поштански број: ___________ Улица: _____________________ Број: _____
Телефон: __________________ E-mail:_________________________
Стручна спрема: основна школа средња школа виша школа факултет магистар доктор наука
ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА
Изјављујем да податке назначене у овом захтеву добровољно стављам Банци на располагање, и сагласан сам да Банка ове
податке евидентира, обрађује, користи и ажурира. Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су подаци у овом
захтеву тачни и истинити, да су Банци предати документи оригинални, важећи и веродостојни, као и да сам упознат и сагласан да Банка
може по потреби извршити проверу података из овог захтева, затражити додатне информације и документа и контактира мог
послодавца.
Дајем сагласност Српској банци а.д. Београд (у даљем тексту: Банка) да прибави извештај Кредитног бироа Удружења банака
Србије, са подацима о мојим законским и уговореним обавезама и досадашњем начину измиривања истих, као и да се подаци о
предметној банкарској услузи и евентуалном непридржавању уговорних одредби у коришћењу те услуге, могу евидентирати и чувати у
Кредитном бироу УБС. Сагласан сам да Банка може током коришћења наведене услуге, преузети и накнадне извештаје од Кредитног
бироа УБС.
Сагласан сам да Банка може, преко Привредне коморе Србије – Форума за превенцију злоупотреба у кредитним пословима, и у
комуникацији са другим банкама, проверити податке и информације које достављам, а које су неопходне за доношење одлуке о
пласману, као и у току коришћења ове услуге.
Банка, у складу са Законом о заштити података о личности, обавештава Клијента да, прикупља, обрађује и користи личне
податке (име и презиме, датум рођења, адреса, јмбг, број личног докумената, контакт телефон, e mail адреса и друге неопходне
информације и податке о личности достављене од стране Клијента) у сврху успостављања и праћења реализације пословних односа
између Банке и Клијента и извршавања обавеза Банке утврђених Законом о банкама, Законом о спречавању прања новца и финансирања

тероризма и другим прописима. Потенцијални корисници наведених личних података могу бити: Народна банка Србије, Кредитни биро
Удружења банака Србије, Управа за спречавање прања новца, Форум за превенцију злоупотреба у кредитним пословима, платним
картицама и платном промету при Привредној комори Србије, спољни ревизор Банке, Пореска управа Републике Србије и други органи
којима је Банка, у складу са прописима дужна да достави податке, као и пословни партнери Банке, када је то неопходно за реализацију
пословних односа.
Клијент потврђује да га је Банка, у складу са Законом о заштити података о личности, обавестила о обради личних података и
потписивањем овог формулара даје пристанак на обраду наведених података.

ИЗЈАШЊЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ФУНКЦИОНЕРА
Подносилац захтева је функционер¹, члан уже породице функционера² или ближи сарадник функционера³, у складу са Законом о спречавању
прања новца и финансирања тероризма (заокружити одговор):
ДА
НЕ
У случају да је одговор ДА подносилац захева је дужан да достави попуњену и потписану посебну Изјаву о утврђивању функцонера, осим уколико
је она већ достављена и уколико нема промена у достављеним подацима.
1. Функционер је функционер друге државе, функционер међународне организације и функционер Републике Србије.
Функционер друге државе је физичко лице које обавља или је у последње четири године обављало високу јавну функцију у другој држави, и то:
функцију: шефа државе и/или владе, члана владе и његовог заменика, изабраног представника законодавног тела, судије врховног и уставног суда
или другог судског органа на високом нивоу против чије пресуде, осим у изузетним случајевима, није могуће користити редовни или ванредни
правни лек, члана рачунског суда, односно врховне ревизорске институције и органа управљања централне банке, амбасадора, отправника послова
и високог официра оружаних снага, члана управног и надзорног органа правног лица које је у већинском власништву државе, члана органа
политичке странке.
Функционер међународне организације је физичко лице које обавља или је у последње четири године обављало високу јавну функцију у
међународној организацији, као што је: директор, заменик директора, члан органа управљања, или другу еквивалентну функцију у међународној
организацији.
Функционер Републике Србије је физичко лице које обавља или је у последње четири године обављало високу јавну функцију у земљи, и
то:председник државе, председник Владе, министар, државни секретар, посебни саветник министра, помоћник министра, секретар министарства,
директор органа у саставу министарства и његови помоћници, и директор посебне организације, као и његов заменик и његови помоћници,
народни посланик, судије Врховног касационог, Привредног апелационог и Уставног суда, председник, потпредседник и члан савета Државне
ревизорске институције, гувернер, вицегувернер, члан извршног одбора и члан Савета гувернера Народне банке Србије, лице на високом
положају у дипломатско-конзуларним представништвима (амбасадор, генерални конзул, отправник послова), члан органа управљања у јавном
предузећу или привредном друштву у већинском власништву државе, члан органа управљања политичке странке.
2. Члан уже породице функционера јесте брачни или ванбрачни партнер, родитељи, браћа и сестре, деца, усвојена деца и пасторчад, и њихови
брачни или ванбрачни партнери.
3. Ближи сарадник функционера јесте физичко лице које остварује заједничку добит из имовине или успостављеног пословног односа или има
било које друге блиске пословне односе са функционером.
У _____________________,_____________ године

_______________________________________
Потпис подносиоца захтева/даваоца изјaве

