VLOGA ZA ODOBRITEV HITREGA FINANCIRANJA
Ustrezno označite:

hitri kredit

hitri limit na TRR

garancija

I. OSNOVNI PODATKI O PROSILCU
Polni naziv: 												

													
Sedež (ulica in kraj): 											
Matična številka: 				 Davčna številka: 						
Spletna stran: 												
Št. TRR pri DH: 					 Odprt pri: 						
Kontaktna oseba: 						 Telefon: 				
Fax 					 Elektronska pošta: 						

Podatki o zakonitih zastopnikih:
Ime in priimek

Telefon

E-pošta

II. VRSTA FINANCIRANJA
Odobritev

Obnovitev

Drugo (povečanje zneska, podaljšanje dobe): 									

A) LIMIT NA POSLOVNEM RAČUNU:

Znesek: 				 EUR

Odplačilna doba: 				 (max. 12 mes.)

B) KREDIT
Kratkoročni kredit

Dolgoročni kredit

Način vračila:
mesečno (anuitete, obroki)
kvartalno
polletno
letno
ob zapadlosti
Znesek: 					 EUR

Odplačilna doba: 				

B) BANČNA GARANCIJA ZA:
resnost ponudbe

zanesljivost plačila

dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

zavarovanje izpolnitve obveznosti

odpravo napak v garancijskem roku

plačilo carin, trošarin in drugih dajatev

vračilo avansa

plačilo davčne obveznosti

vračilo kupnine

drugo: 				

Znesek: 					 EUR

Odplačilna doba: 				

III. OBRAZLOŽITEV PODANE VLOGE (namen financiranja)

IV. PODROBNA PREDSTAVITEV PROSILCA
1. Povezana podjetja
• Navedite podjetja, v katerih delež vašega podjetja presega 5% kapitala povezanega podjetja:
Naziv povezanega podjetja

Delež v kapitalu (v %)

• Navedite podjetja, v katerih delež vašega večinskega lastnika presega 5% kapitala povezanega podjetja:
Naziv povezanega podjetja

Delež v kapitalu (v %)

2. Največji kupci na domačem in/ali tujem trgu:
Kupec

Država

Delež prodaje v %

Država

Delež nabav v %

Tržni delež v %:
• V Sloveniji:

			

• V tujini:

			

3. Največji dobavitelji na domačem in/ali tujem:
Dobavitelj

S podpisom jamčimo za pravilnost podatkov.

________________________________________
(kraj in datum)

Sestavil-a:

________________________________________
(ime in priimek ter podpis pooblaščene osebe)

Vlogo prevzel-a in pregledal-a:

________________________________________
(kraj in datum)

________________________________________
(ime in priimek ter podpis pooblaščene osebe hranilnice)

Priloga: Seznam potrebne dokumentacije

ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA ZA OBRAVNAVO VLOGE ZA FINANCIRANJE

1. Pisna vloga za odobritev hitrega kredita ali limita
2. Izpis iz poslovnega registra (pridobi hranilnica sama)
3. Veljavni osebni dokument in izpisek z osebno davčno številko zakonitega zastopnika in ostalih
pooblaščenih oseb
4. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti oz. odločbo o vpisu v ustrezen register, ki ga vodi pristojna
organizacija (zdravniki, notarji, zobozdravniki, kmetje,...)
5. Po potrebi dodatna dokumentacija, ki jo zahteva hranilnica kot npr.:
•

dokumentacija o registraciji;

•

dokumentacija za pregled stranke po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (pooblastila
za razpolaganje s sredstvi na TRR, ..).

