POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA SKLENITEV KREDITNE POGODBE
Ste fizična oseba, s stalnim prebivališčem v Sloveniji, niste mlajši od 18 in starejši od 78 let ob poteku direktne
bremenitve ter ste redno zaposleni v Sloveniji, državah Evropske Unije ali upokojeni.
1.
2.
3.
4.

OSEBNA IZKAZNICA ALI POTNI LIST
DAVČNA ŠTEVILKA (uradno potrdilo o davčni številki)
BANČNA DEBETNA KARTICA (lastna udeležba 10% od zneska nakupa)
DOKAZILO O PRILIVIH

4A. REDNO ZAPOSLENI v Sloveniji ali državah Evropske unije
 zadnji originalni bančni izpisek, ki ga dobite po pošti ali
 potrdilo matične banke o prilivu na TRR iz naslova zadnje plače (potrdilo ne sme biti starejše od 31 dni in
mora vsebovati navedbo in podpis bančnega uslužbenca) v obliki vloge za posredovanje podatkov ali potrdila
oz. izpisa prometa ali
 originalni izpis iz internetnega poslovanja, ki je lahko:
 izpis iz e-bančništva v obliki zadnjega mesečnega izpisa, ki mora vsebovati navedbo banke, ime, priimek,
naslov in št. TRR.
 izpis za poljubno obdobje, ki mora biti narejen najmanj za en mesec in mora vsebovati ime, priimek in
št. TRR. Končni datum obdobja je lahko največ 31 dni pred datumom vložitve prošnje za kredit.
Z izpisa mora biti razviden priliv plače v tekočem, preteklem ali predpreteklem mesecu. Če na kateremkoli
zgoraj navedenem izpisu ob prilivu plače ne piše PLAČA ali OSEBNI DOHODEK ali REDNO DELO ali SALA, se priloži
kopija plačilne liste za priliv z izpisa (zneska se morata ujemati). Plačo morate prejemati na bančni račun v
Sloveniji.
4B. OSEBE NA PORODNIŠKEM DOPUSTU
Za osebe na porodniškem dopustu velja, da morajo poleg zgoraj navedenih dokumentov prinesti še originalno
potrdilo delodajalca o zaposlitvi za nedoločen čas. V primeru zaposlitve za določen čas, lahko sklenete kreditno
pogodbo za čas trajanja vaše zaposlitve, vendar ne dlje kot za 1 leto. Potrdilo ne sme biti starejše od 31 delovnih
dni od datuma kreditne pogodbe.
4D. TUJI DRŽAVLJANI
Če ste tuj državljan lahko pridobite hitri kredit do 1 leta, pri čemer morate izpolnjevati naslednje pogoje:
 v Sloveniji imate stalno prebivališče,
 zaposleni ste pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji za nedoločen čas.
Poleg zgoraj navednih dokumenov predložite še:



potrdilo delodajalca o zaposlitvi za nedoločen čas, ki ni starejše od 31 dni,
dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji.

4E. UPOKOJENCI (ne sme presegati 78 let starosti ob poteku direktne bremenitve).
Če je starost upokojenca 62 let ali več predloži le bančni izpisek (kot je zapisano v točki 4.A, pri čemer mora biti
na izpisku prikazana pokojnina z besedo PENS ali POKOJNINA ali ZPIZ). V primeru starosti do 62 let, upokojenec
predloži še zadnje prejeto originalno obvestilo ZPIZ ali internetno obvestilo. Pokojnina mora biti izkazana pod
šifro 01. Letni dodatek oz. regres se odštevata od skupnega nakazila pokojnine (šifra 07 in 50).
Priliv iz naslova plače oz. pokojnine, prikazan na bančnem izpisku, ne sme biti manjši od 544,00 EUR.
Splošni pogoji veljajo od 11.05.2015.

