Образац 1.

БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД
ЗАХТЕВ ЗА КРЕДИТ
(РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА – ФИЗИЧКА ЛИЦА)
Филијала __________________ Експозитура_________________ Локал___________

Врста /Намена кредита

КУПОВИНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
 динарски

 са валутном клаузулом

Тражени износ кредита
________________ РСД

_________________ ЕУР

_____________месеци
Рок враћања кредита




Са грејс периодом: ___________ месеци
Без грејс периода
(заокружити)

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
(име и презиме)
НАМЕНСКИ РАЧУН РПГ У
БАНЦИ
БПГ
(број пољопривредног
газдинства)
ЈМБГ
(јединствени матични број)
ЛК
(број личне карте)
АДРЕСА
(Улица, број, насељено
место)

200-

ЛК Бр:______________; ПУ________________

тел фиксни:

тел мобилни:

Контакт
е-маил адреса:
Брачни статус
Број чланова домаћинства
Регистровани чланови
газдинства

Ожењен/удата
Разведен/разведена

Неожењен/неудата

ПОДАЦИ О ЧЛАНОВИМА ДОМАЋИНСТВА
Име и презиме

Сродство са
подносиоцем
захтева

Датум рођења

Запослење и висина
просечног тромесечног
нето прихода

ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ
Ратарство
Основна
Сточарство
делатност
Воћарство
газдинства
Остало – навести:_________________________________________
Обрадива површина у власништву (у хектарима) ___________
Тржишна вредност по хектару (ЕУР)___________
Обрадива
површина

Обрадива површина у закупу (у хектарима) ________________
Цена закупа по хектару (ЕУР) _______________
Обрадива површина у закупу (у хектарима) за коју се не плаћа закуп _________
ДА

Повезана
правна лица
(заокружити)

Назив правног лица/ предузетника:
_________________________________________________ мб_____________
НЕ

НАМЕНСКИ РАЧУНИ У ДРУГИМ БАНКАМА
(податак из потврде коју издају Банке)
Банка

Бр.рачуна

Прилив у последњих годину дана

НЕПОКРЕТНОСТИ
(податак из Решења о утврђивању пореза на имовину физичких лица)
Опис/Врста непокретности

Катастарска општина

Пореска основица
(РСД)

ОСНОВНА СРЕДСТВА: МЕХАНИЗАЦИЈА
Година
производње

Врста/Тип

СТРУКТУРА СТОЧНОГ ФОНДА
Врста стоке

Број комада

Оквирна
тржишна
вредност (€)

ЗАЛИХЕ ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА

Број

Врста

Количина (кг)

грла/комада

СТРУКТУРА БИЉНЕ ПРОИЗВОДЊЕ
Катастарска општина

Култура

Површина (ха)

Основ коришћења
Власништво / закуп

ОБАВЕЗЕ ПРЕМА БАНКАМА И ДРУГИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

Банка

Датум
одобрења

Датум краја
отплате

Остатак дуга

Кредитно
задужење на
годишњем
нивоу

Обезбеђење

ОСТАЛИ ПРИХОДИ ДОМАЋИНСТВА КОЈИ НЕ ПОТИЧУ ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ
(документовано)
Основ
Износ годишњег прихода
(€)
(плате, пензије, ауторска права, хонорари, закуп)

Пристајем да Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд (даље: Банка) врши упит у Кредитни
биро у циљу провере моје кредитне способности и да моје личне податке које сам
доставио/доставила Банци приликом подношења овог захтева може доставити Кредитном
бироу при Удружењу банака Србије. Сагласан сам да Банци доставим фотокопију пореске
пријаве за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана, односно Решење Пореске управе
о годишњем порезу на доходак грађана, уколико сам порески обвезник у смислу закона којим је
уређен порез на доходак грађана, ради доношења одлуке о пружању услуга по овом захтеву,
као и убудуће, док сам у уговорном односу са Банком.
У складу са Законом о заштити података о личности (Сл.гласник РС 87/2018, даље: Закон)
Банка обавештава подносиоца Захтева да ће у циљу успостављања пословног/уговорног
односа, обрађивати личне податке подносиоца захтева у складу са Законом, Информацијом о
обради и заштити података о личности Политиком колачића и Политиком приватности Банке.
Подносилац захтева својим потписом потврђује да му је уручена Информација о обради и
заштити података о личности Банке и да је упознат да је Банка омогућила доступност
докумената наведених у претходном ставу у пословним просторијама Банке и на интернет
страници Банке.
Подносилац захтева потврђује да је упознат да Банка прикупља само оне податке који су
релевантни и ограничени у односу на сврху због које се обрађују и потребни за испуњење сврхе
обраде.

У____________________, _________________године
Захтев примио
______________________________
(потпис примаоца захтева)

Захтев поднео
___________________________
(потпис подносиоца захтева)

