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Датум ________________
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Барање за кредит - Земјоделие
ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ

БАРАТЕЛ ФЛ

БАРАТЕЛ ПЛ

Име и презиме
ЕМБГ
Адреса од л.к.
*Адреса (различна од л.к.)
Тел.:
*Националност ___________________ Пол: М / Ж
*Вработен/а во ____________________________
Живеам во : сопствен стан/куќа
под кирија
во заедница со родители
Времетраење на вршење на дејноста:
години

Назив на фирмата
ЕМБС
Име на управителот
ЕМБГ
Седиште
Датум на основање
Жиро-сметка
Банка
Тел./Факс
e-mail
Број на вработени

година

Дејност __________________________________, годишен приход од дејноста ___________________________ ЕУР.
Друг приход во семејството (кирија, пензија, плата, детски додаток или друго ____________) ______________ ЕУР.

Јас и моето потесно семејство располагаме со:
Сопствен имот (стан, куќа и сл.) ___________________________________________________________
Сопствена механизација _________________________________________________________________
Сопствена земја (во декари или хектари) ___________________________________________________
Земја под закуп (во декари или хектари) ____________________________________________________
Дали некогаш сте користеле каков било вид на кредит од „МОЖНОСТИ“?
НЕ, никогаш
ДА, користам во моментов, рок ____________ износ _____________

ДА, целосно го отплатив

Дали во моментов користите каков било кредитен продукт (кредит, кредитна картичка...) и каде?
Банка/Штедилница
Продукт
Износ на кредит
Моментално салдо
Ануитет
Денови на доцнење
во моментов
ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОТ
Пердув;
Детелинка;
Сончоглед;
Домаќински;
Домаќински 2;
ЗКДФ _____ сег.;
Агромеханизација К.Н.Д.;
Хабитат
Намена на кредитот _____________________________________; Ангажирани лица во вршење на дејноста _______;
Висина на бараниот кредит:_________; Потребен период на плаќање:______месеци; Потребен грејс период___мес.
ИЗЈАВА
Ние долупотпишаните, изречно сме согласни штедилницата да може да ги користи нашите лични податоци и фотографии и да ги
обработува во согласност со законските прописи во постапката за одобрување на предметниот кредит и за проверка на нашата
кредитоспособност во Кредитен регистар. Воедно, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, изјавуваме дека
според нашето знаење се точни и комплетни сите информации претставени во ова барање и ќе ја информираме штедилницата за
какви било промени во овие информации кои можат да настанат. Исто така, изјавуваме дека бевме целосно информирани за
кредитните услови и процедурата за одобрување на кредити во штедилницата, како и за нашите обврски како кредитокорисник и
жиранти. Исто така, изјавуваме дека сме согласни штедилницата да направи и задржи по една копија од нашите лични карти кои би се
користеле единствено за потребите на овој кредитен однос, вклучително и во евентуална судска постапка која би произлегла од овој
однос.

Потпис:
Барател на кредит__________________________
Место_______________ Датум: ____/____/20____
Гаранти __________________________________________________________________________________________
ОВОЈ ОБРАЗЕЦ НЕ СЕ НАПЛАЌА
05 -06-2017

СОГЛАСНОСТ
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ ОД
МАКЕДОНСКО КРЕДИТНО БИРО АД СКОПЈЕ (МКБ)

Потребна документација:
Лична карта/Патна исправа
Пополнето барање за кредит
Изјава за поврзани субјекти
Заверена административна забрана за жирант ________
Документ за земја ______________
Имотен/Поседовен лист
Пасоши за стоката/Потврда од ветеринарна станица
РБО
Документ од Управа за ветеринарство при МЗШВ
Извештај од трансакциска сметка за последните 12 месеци
Потврда за пријавени производни капацитети
Доказ за сопственост _____________________________
Потврда за евидентиран земјоделец
Тековна состојба
Завршна пресметка
Заклучен лист за _________
Аналитика на конта за тековната година(1000, 16, 26, 28, 74,120 и 220)
ЗП образец
Потписен картон од банка/Последен извод од банка
Одлука од основачи за ПЛ
Про-фактура за Агромеханизација

Пополнува физичко лице
Име и презиме
Адреса
ЕМБГ
Со цел за:
_____________________________________________________________________________
Давам согласност на
Штедилница „Можности“ ДОО Скопје
да добие извештај за фактичката состојба на моите обврски, исклучиво за горенаведената
цел и за времетраењето на истата.
Видови извештаи: Минимален извештај, Извештај за пристигнати ненаплатени обврски,
Основен извештај, Детален извештај за обврска, Збирен извештај, Мониторинг извештај
Запознат/a сум дека:
1. МКБ може да подготви и достави извештај на Корисник на податоци само со моја
претходна писмена согласност.
2. Имам право на увид во податоците кои се водат во МКБ, како и да ја оспорам точноста и
целосноста на кој било податок содржан во извештајот.
3. МКБ не сноси одговорност заради податоците содржани во извештајот или за каква било
неповолна активност преземена од Корисникот на податоците спрема мене, заснована
целосно или делумно на извештајот, освен во случај на доставување на лажни
информации со цел да ми наштети мене или на давателот на податоци или на корисникот
на податоци..
4. МКБ ги брише моите податоци по изминување на 5 години од исплата на обврската или
затворање на сметката.
5. Имам право со писмена изјава да ја повлечам оваа согласност.
___________________________
(Место и датум)

___________________________
(Давател на согласност)

По потреба:
Амортизационен план од друго задолжување
Состојба за долг кон друга банка/штедилница
Состојба за долг кон извршител/нотар
Имотен лист за објектот што се става под хипотека
Фотокопија од л.к./патна исправа од сопственикот на објектот кој се става
под хипотека
Аналитика на конта за последните 2 години (121 и 221)

*Согласноста се дава во согласност со Законот за кредитно биро („Службен весник на РМ“ бр.81/08 и 24/11) и
Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на РМ“ бр. 07/05, 103/08 и 124/10).

Дополнителна потребна документација:
ИЗЈАВА ЗА ИНФОРМИРАНОСТ ПРИ ПРОМЕНА НА ДЕВИЗЕН КУРС КАЈ КРЕДИТИТЕ
СО ДЕВИЗНА КЛАУЗУЛА
Јас долупотпишаниот, изјавувам дека сум целосно информиран за кредитните услови и
процедурата за одобрување на кредити во Штедилницата, како и за моите обврски како
кредитокорисник. Исто така, изјавувам дека сум известен за промените што можат да
настанат за времетраењето на овој кредит за којшто е поднесено ова барање, т.е. доколку
настане промена на средниот курс на НБРМ на валутата по којашто е одобрен кредитот,
месечната рата на кредитот за којшто го поднесувам ова барање за кредит ќе се
пресметува по актуелниот среден курс на НБРМ на денот на уплатата.
Потпис:
Барател на кредит____________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Место_____________ Дата: ____/____/20____
*Означи ги потребните документи

