
            СТОПАНСКА БАНКА А.Д. БИТОЛА 
БАРАЊЕ ЗА КРЕДИТ 

       ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

име и презиме:                                                                                                                                                                                                                           пол:   □  М      □ Ж 

ЕМБГ:                                                                                                                    дата и место на раѓање: број на л.к. /патна исправа 

адреса од л.к: години на живеење                   
на оваа адреса 

живеалиште: □ сопствено □ кирија            
□ со родители □ друго           

брачна состојба*: □ неженет/немажена□во брак □вдовец/ица□ разведен/а број на  
издржувани лица 

деца*: број               , возраст _________ 

адреса за контакт:  телефон:  моб. 

       ПОДАТОЦИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

име на организација:  број на вработени:  

адреса:  телефон: факс: 

орг. облик:   □ држ. институција □ јавна установа □финансиска институција  
□ АД □ ДОО □ ДООЕЛ □сам.вр.на дејност □ друго__________ 

функција:     □ работник □ службеник □ референт □раководител  
□ директор □ друго _______ 

личен доход     
во СТББТ:   

да              не  професија:  стручна подготовка:  Стаж во фирмата: 
Вкупен стаж: 

претходно вработување*:  
име на организација:  

адреса: тел: 

       ПОДАТОЦИ ЗА ИМОТНО ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА 

недвижност:     □ куќа □ стан □ викендичка □ земјиште □ друго _______________________                     сопственост: ______________% 

адреса на недвижност:  проценета  
вредност: 

под                ДА 
хипотека      НЕ 

возило:   ДА                     
                  НЕ 

бр.  на возила ______                   тип на возило:  Пазарна вредност:  под                ДА 
залог             НЕ 

Семејни 
приходи  

нето плата:  кирија:  други приходи:  вкупно приходи:  

Семејни 
расходи 

кирија: осигурување:  животни трошоци:  вкупно расходи:  

депозити нзнос (валута) рок банка кредити недоспеан долг рок достасува на рата банка 

          

          

       ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТ 

баран износ:                                                                                        МКД / ЕУР / УСД                       Рок на отплата:                                месеци грејс                    ДА 
период               НЕ 

намена:  □ ненаменски  □ станбен   □ автомобилски    □ медикус    □ за набавка на деловен простор    □ друго____________  

обезбедување:  □ меница     □ жиранти    □ хипотека на недвижен имот    □ рачен залог    □ залог на депозит       □ друго ________________ 

опис на обезбедување:  
 
 

ПОДАТОЦИ ЗА КОКРЕДИТОБАРАТЕЛ/И 

име и презиме ЕМБГ 

име и презиме ЕМБГ 

Означените полиња со (*) не се задолжителни за внес 

Со пополнување на барањето кредитобарателот/кокредитобарателот-ите потврдуваат дека:  

а) ќе ја известам Банката за секоја евентуално настаната промена во податоците во рок од 5 
работни дена 

в) сум информиран за условите на кредитот и 
истите ги прифаќам 

б) се согласувам Банката да ги користи моите лични податоци со цел да врши проверка или 
верификација во Кредитниот регистар и други бази на податоци за целите на воспоставување на 
деловниот однос, а согласно со законите и актите на Банката 
ѓ) сум информиран за сите ризици кои произлегуваат од користење на девизни кредити и 
денaрски кредити со девизна клаузула како што се промена на девизниот курс, раст на каматни 
стапки и сл. 

г) горенаведените податоци се целосни и точни 
д) го разбирам правото Банката да го одбие моето 
барање 
 

_______________________________                                                                       _____________________________________________                

(Место, дата на прием на барањето)                                    (потпис на кредитобарателот/кокредитобарателот)              

пополнува Банката:  

_____________________________________ 
(архивски број на барање) 

_________________________________________ 
(системски број на барање) 

__________________________________________ 
(број на одлука) 

датум и место  на прием на барањето: __________________________        
име и презиме  
на кредитен референт:  ______________________________________________ 

 
филијала/ експозитура ________________________________________                      своерачен потпис:       ________________________________________________ 

  

БАНКАТА ГО ЗАДРЖУВА ПРАВОТО ДА ГО ОДБИЕ БАРАЊЕТО ВО СОГЛАСНОСТ СО ЗАКОНИТЕ И АКТИТЕ НА БАНКАТА 

Банката ќе ги разгладува само оние барања кои се целосно пополнети во сите задолжителни полиња 


