ZAHTJEV ZA DOSTAVU KREDITNOG IZVJEŠĆA NA OSOBNI ZAHTJEV
Tražitelj zahtjeva:

1.

potrošač - građanin

poslovni subjekt

Podaci o tražitelju zahtjeva - potrošač-građanin (popunjava se samo kada kreditno izvješće traži potrošač-građanin; svi podaci su obavezni)
Ime

Prezime

OIB
Adresa prebivališta
(ulica i broj, poštanski broj, mjesto)

Kontakt telefon

Podaci o tražitelju zahtjeva - poslovni subjekt (popunjava se samo kada kreditno izvješće traži poslovni subjekt; svi podaci su obavezni)
Naziv poslovnog subjekta
(iz Rješenja o upisu ili odgovarajućeg akta o osnivanju)

Zastupan po
(ime i prezime osobe ili osoba ovlaštenih za zastupanje)

OIB posl. subjekta

Matični broj poslovnog subjekta
(iz Obavijesti o razvrstavanju DZS-a)

Adresa sjedišta
(ulica i broj, poštanski broj, mjesto)

Kontakt telefon

2.

Način dostave kreditnog izvješća (popunjava se i za potrošača-građanina i za poslovnog subjekta; znakom x označite željeni način i navedite adresu)
elektroničkom poštom na adresu
cijena: 40,00 kn potrošači / 200,00 kn posl. subjekti

Tražitelj prihvaća rizik dostave e-poštom.

običnom poštom na adresu
cijena: 50,00 kn potrošači / 200,00 kn posl. subjekti

Tražitelj prihvaća rizik dostave običnom poštom. Ako nije upisana adresa za dostavu, kreditno izvješće će biti dostavljeno na adresu prebivališta/sjedišta.

preporučenom poštom na adresu
cijena: 70,00 kn potrošači / 200,00 kn posl. subjekti

3.

Ako nije upisana adresa za dostavu, kreditno izvješće će biti dostavljeno na adresu prebivališta/sjedišta.

Ako želite da se kreditno izvješće izradi samo na engleskom jeziku, znakom x označite engleski jezik.
Kreditno izvješće uvijek se izrađuje na hrvatskom jeziku, osim u slučajevima kada se odabere izrada na engleskom jeziku. Kreditno izvješće moguće je izraditi samo na
jednom jeziku.

Engleski jezik

4.

Datum zahtjeva

Potpis tražitelja
(potrošač-građanin ili opunomoćenik / ovlaštena osoba za
zastupanje poslovnog subjekta ili opunomoćenik)

5.

Podaci o zaprimanju (popunjava zaposlenik banke koji je zaprimio zahtjev; svi podaci su obavezni)
Naziv banke

Poslovnica
(naziv ili adresa poslovnice)

Ime i prezime zaposlenika
Adresa e-pošte ili telefaks
Kontakt telefon

Potpis zaposlenika

Popunjeni i potpisani Zahtjev, popunjenu i potpisanu Izjavu o suglasnosti za HROK te presliku uplate proslijedite
elektroničkom poštom na adresu zahtjev@hrok.hr ili telefaksom na broj 01/4860-627.

