БАРАЊЕ ЗА МИКРО КРЕДИТ

Дата:________________

Барање број : _______________
Информации за клиентот:
Лични податоци:
Име и презиме: _________________________________ Тел: ______________
Мат.број : ________________ Адреса : _________________________________
Стан,куќа:

сопствен

Брачен статус:

С

изнајмен
О

друго ____________________

Р Ост.членови:

____________________

Како дознавте за оваа кр.линија:
директна промоција
дневен печат
радио
банката препорака од ________________
други _________________

ТВ

Бизнис податоци:
Назив на фирмата: _____________________________ Тел: ____________
Седиште: _________________Населба : ____________ Општина: _________________
Рег. број:
____________ ЕДБ:
Сопст.структура: ____________ Дејност: _____________________________________
Сектор:
Т П У
Работно искуство (година) ________ Дата на регистрација:_________
Број на редовно вработени (официјални и неофицијални): __________
Број на работни денови/недели / Работни денови: _______ Работно време: _________
Банкарски информации/Информации за банковни сметки:
Банка
Вид на сметка
Број на сметка
Валута

Баран кредит:
Износ: ____________ Рок: ____________
Намена: ____________

FK.7.5.1.3.1.2

Рата:

____________

str. 1 od 3

Кредитна историја
Дали имате аплицирано за кредит кај Халкбанк АД, Скопје порано? 
Одобрен

Одбиен

Да

Други ____________

Кредитно искуство: yes/да
Банка/Приватно

Не

Намена

no/не
Износ

Дата на испл.

Рок

Рата

Остаток

Дали во моментов сте жирант/ Дали сте биле жирант:
Не
Да,име на клиентот:
______________________износ на кредитот (ЕУР) ____________ последна рата (месец/година)
____________ ;
Основни финансиски податоци:
Дневна (Седм.) продажба: ____________
____________
Вкупна месечна продажба:
____________
____________
Трошоци на продажба:
( ____________ %) ____________ ____________
Маржа:
( _____ %) ____________ ____________
Оперативни трошоци:
____________ ____________
Нето добивка:
____________ ____________
Останати приходи:
____________ ____________
Вкупни приходи:
____________ ____________ _ Пресметано од КС
Со сегашна динамика на бизнисот, колкав износ би можеле да плаќате секој месец на банката
без никаков проблем? ( мислење на клиентот ) ____________ ЕУР
Во случај на непредвидени проблеми, на кој начин би го вратиле кредитот?
_________________________________________________________________
Персонални референци
_________________________________________________________________

Готовина:
Побарувања:
Залихи:
Фиксни средства:
Вкупна актива:

Краткорочни обврски:
Долгорочни обврски:
Останати обврски:
Вкупно обврски:
Капитал:

Presmetano od KС
Други коментари/Забелешки:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

FK.7.5.1.3.1.2

str. 2 od 3

ИЗЈАВА
Потврдувам дека сите информации кои ги дадов во формуларот се вистинити. Доколку се
потребни дополнителни информации и/или документи ќе превземам се, истите да ги доставам
до Банката.
Известен сум дека кредитниот службеник ќе ме посети на работното место и дома, со цел
прибирање на потребните информации и во врска со тоа немам никакви забелешки. Во исто
време на кредитниот службеник ќе му ја обезбедам целосната документација и подршка со цел
утврдување на фактичката ситуација.
Изјавувам, декa (како физичко лице или во името на моето претпријатие) немам други кредити
освен подолу наведениот.

________________________________
Потпис на клиентот

Коментар КР
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Прелиминарна сугестија и коментар:
____________________________________________________________________
Одговорен Кредитен Службеник [Целосно име /Потпис] ___________/_______________

FK.7.5.1.3.1.2

str. 3 od 3

