ФД ФИНАНСИСКИ КРЕДИТЕН ЦЕНТАР БС ДОО СКОПЈЕ
ИЗЈАВА ЗА СЕМЕЈНА И МАТЕРИЈАЛНА СОСТОЈБА
Долупотпишаниот: ______________________________________________________________________________
Име и презиме
Документ за идентитет
лична карта
пасош
лична карта за странец на привремен престој во РМ
друго _______________________________________________
№

изд. на

од

граѓанство

образование

ЕМБГ
специјалност

Постојана адреса
Сегашна адреса
(ако е различна од постојаната)
сл.
дом.
тел.
тел.

моб.те
л.

емаил

Претходно место на работа
фирма

период

должност

Сопственик/Управител на__________________________________________________БДС
фирма
кон барање за одобрување на кредит барање за издавање на гаранција
барање за факторинг
барање за лизинг
друго

Изјавувам дека со датата на поднесување на оваа изјава, мојата семејна и материјална состојба е
како што следи:
1. Семејна состојба:
женет/мажена
неженен/немажена
разведен(а)
вдовец(ица)
2. осудуван(а)
неосудуван(а) против мене и сопругот(та) нема поведени судски постапки
3. Семејството ми се состои од:
имиња

Сопруг(а)/дете

ЕМБГ

телефон

4. Јас и сопругот(та) го поседуваме следниот имот во РМ и во странство:
¾ Парични средства по сметки во банки (вид: П-платежна (тековна, картичка), Д-депозитна, Ш-штедна, Хдруга)
Банка
Вид и број на сметката
сума
валута

¾ Хартии од вредност, удели во трговски друштва
Вид на хартии од
вредност/удели

Од трговското друштво

Количина

Номинален износ

% од капиталот на
друштвото

¾ Друг подвижен имот
вид

Марка

Година на
производство

Осигурителна вредност

Транспортни средства
Машини (производни и сл)
Благородни метали
Други

вид

количество

Куповна вредност

¾ Недвижни имоти
Вид на имотот

Опис
(стан, куќа)

Место положба

Идеални
делови

Површина во
м.кв.

Семејно
живеалиште
За живеење
За викенд/одмор
Земјиште во
градежен реон
Земјиште вон
градежен реон
Деловен простор
Земјоделско
земјиште
други
5. Јас и сопругот(та) имаме кредити и други обврски (лизинг, жиранти по кредити и меници во својство на
солидарен должник) кон банки и други лица:
Доверител
Вид на долгот
Рок на исплата
Вкупен износ/валута
Месечен ануитет

Изјавувам дека, податоците содржани во оваа Изјава се целосни и точни. Согласен сум Финансиското
друштво да ги направи проверките кои по негова оценка се потребни за потврда на истите. Познато ми
е дека давањето на неточни податоци повлекува одговорност согласно позитивното законодавство на
Република Македонија.
_____________________
место и дата на изготвување

ИЗЈАВУВА: ______________________________________
потпис

Во случај да во оваа Изјава нема доволно место за опис на одредени податоци, потписникот на Изјавата
може податоците да ги опише на дополнителен лист и истиот да го приклучи кон Изјавата.

