БАРАЊЕ ЗА КРЕДИТ ЗА МАЛИ И СРЕДНИ ТРГОВСКИ ДРУШТВА
Дата ________
Податоци за кредитобарателот
Назив на Трговското Друштво ____________________________________________
Адреса: _______________________ ЕМБС______________ Дан . бр._____________________
Телефон ___________ Факс ___________ е-маил___________________
Основна дејност_______________________________________________________________
Број на вработени ___________ Искуство во дејноста ___________
Деловна банка на кредитобарателот ___________
Лични податоци за Управителот на Друштвото
Име и презиме на управителот ______________________
Лк. Бр.____________
Живеалиште:

сопствено

изнајмено

стан

куќа

Адреса ___________________________ Контакт телефони ___________
Брачен статус ___________ Број на членови во семејството ___________
Лични податоци за Основачот на Друштвото
Име и презиме на основачот _________________________________
Лк. Бр. ______________________
Живеалиште :
Адреса

сопствено

изнајмено

стан

куќа

_________________________________ Контакт телефони

___________

Брачен статус ___________ Број на членови во семејството ___________
Тековна Кредитна изложеност (банки, лизинг, приватни позајмици, пријатели и сл.)
Банка/институција
Износ
Рок
Рата
Намена
Остаток на
долг



Дали претходно сте аплицирале за кредит во Халкбанк: Da



Дали сте жирант/гарант по кредит:



Доколку сте жирант/гарант наведете го износот:
_________________________________
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Бизнис податоци
 Деловен простор: сопствен изнајмен
 Доколку деловниот простор е изнајмен, наведете ја месечната закупнина и важноста на
договорот за закуп:
_________________________________
 Други деловни субјекти каде основачите/управителот се јавуваат како
основачи/управители
_________________________________
 Позначајни купувачи:
_________________________________
 Позначајни добавувачи:
_________________________________
 Одложено плаќање (број на денови) ___________
___________
(купувачи)
(добавувачи)

Податоци за кредитното барање и можното обезбедување на кредитот

1. Баран износ

2. Рок на враќање
3. Грејс период
___________
___________
___________
4. За кои намени ќе ги употребите средствата од кредитот (поконкретно):
1. Набавка на основни средства (вид на основно средство, вредност,потенцијален
добавувач и документ за плаќање)
_______________________________________________________
2. Обртни средства
o за плаќање во земјата:
- тековни потреби (намена и документ за плаќање) _______________________________
- набавка на репроматеријали (потенцијален добавувач и документ за плаќање)
__________________________________________________________________________

- друго (детален опис)________________________________________________________
o за плаќање во странство (назив на потенцијален странски добавувач и документ за
плаќање) _____________________________
Рефинансирање на кредитна изложеност
банка/институција)______________________

3.

во

други

банки/институции

4. Кредити за инвестиции (краток опис на инвестицијата)
_____________________________________________________

5. Висина на месечна рата која би можеле да ја плаќате: _________________
6. Податоци за можното обезбедување на кредитот
Вид на обезбедување
Меници со менична изјава од фирмата- корисник на
кредитот
Меници со менична изјава од сопственикот/управителот
на фирмата - корисник на кредит

Појаснување
___________
___________

Меници со менична изјава од бонитетни правни лица –
гаранти

___________

Залог на подвижен/недвижен имот/хартии од вредност

___________
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Депозит од правно или физичко лице

___________

Друго (наведете)
*Сите полиња задолжително се пополнуваат од страна на кредитобарателот.
Изјава на кредитобарателот
Со потпишувањето на ова кредитно барање, потврдуваме дека сите информации наведени во истото, како и
сите информации во придружната документација се точни и целосни и дека ниедна од нашите изјави или
презентирани информации нема за цел намерно наведување на погрешни заклучоци и /или впечатоци. Јасно
разбираме дека сите одлуки во врска со нашето кредитно барање се донесуваат од страна на Кредитниот
Одбор на Халкбанк А.Д., Скопје.
Со цел нашето кредитно барање да биде правилно обработено, преземаме обврска да ги обезбедиме сите
информации и документација кои што се сметаат битни за донесувањето на одлуки во врска со нашето
кредитно барање, а кои што ќе бидат побарани од страна на Халкбанк АД., Скопје како и други од нив
овластени лица.

Дата на прием
______________

Овластено лице

________________
Потпис
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА КРЕДИТНО БАРАЊЕ
1. Тековна состојба на друштвото од Централен Регистар на Р.Македонија;
2. Фотокопија од лична карта или патна исправа на управител/основач на друштвото;
3. Завршната сметка за последните две деловни години, со потврден прием во УЈП:
a. Биланс на состојба;
b. Биланс на успех;
c.

Посебни податоци;

4. Аналитички картички на купувачи (1200, 1210) и добавувачи (2200, 2210) со 31.12.__ година и
последен датум на книжење;
5. Аналитички картички на конто 751 по месеци за последните две деловни години;
6. Аналитички картички на конта за кредити (250 / 280) со 31.12.___ година и последен датум на
книжење;
7. Бруто биланс/Заклучен лист со 31.12.___ и последен датум на книжење;
8. Договори за кредити во други банки ( копија);
9. Документ за наменско користење на средствата од кредитот (ф-ра, про-ф-ра, договор за
купопродажба, инвестиоционен проект, градежен проект и сл), доколку се располага со
истиот;
10. Податоци за сопственост за понуденото обезбедување (имотен лист, сообраќајна дозвола и
сл.)
11. Проценка од овластен проценител за понуденото обезбедување.
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