Pojašnjenje kreditnog izvješća na zahtjev poslovnog
subjekta
Identifikacija

Naziv poslovnog subjekta

Identifikacija

Skraćeni naziv poslovnog subjekta.

OIB: Osobni identifikacijski broj poslovnog subjekta.
MB: Matični broj poslovnog subjekta (prema Državnom zavodu za statistiku).

Adresa

Adresa poslovnog subjekta

Kontakt adresa

Adresa sjedišta poslovnog subjekta.

Kontakt adresa poslovnog subjekta.

Telefon

Poslovni i mobilni broj telefona poslovnog subjekta.
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Pojašnjenje kreditnog izvješća na zahtjev poslovnog subjekta

Sažetak

Kreditni računi: Prikazuje sažetak podataka o novčanim obvezama poslovnog subjekta koje su uključene u kreditno izvješće, kao što su: kredit za obrtna sredstva, kredit za
investicije, garancija – platežna, leasing, revolving kartica itd.
Računi

Ugovoreno

Salda

Otvoreno

Ukupno: Ukupan broj novčanih obveza

Kreditni limit: Ukupan ugovoreni iznos svih

Trenutno: Ukupan iznos nedospjele

Posljednji: Datum otvaranja

(otvorenih i zatvorenih).

otvorenih novčanih obveza, iskazan po

glavnice i iskorištenog limita po svim

posljednje novčane obveze.

valutama (za novčanu obvezu vrste okvir

otvorenim novčanim obvezama, iskazan

ovdje se pribraja razlika izmeĎu vrijednosti

po valutama.

Negativni rejting: Broj novčanih obveza
(otvorenih i zatvorenih) kod kojih je u posljednjih
12 mjeseci otplate evidentirano kašnjenje u
plaćanju dulje od 30 dana.
Saldo nula: Broj novčanih obveza sa saldom
nula.

polja Iznos/Limit i Iskorišteno).
Plaćanja: Ukupna plaćanja po svim

Najstarije: Datum otvaranja najstarije
novčane obveze.

Dospjelo: Ukupan iznos dospjelog
neplaćenog dugovanja po svim otvorenim

otvorenim novčanim obvezama, iskazana po novčanim obvezama, iskazan po
valutama i učestalosti plaćanja.

valutama.

Zahtjevi: Prikazuje sažetak podataka o zahtjevima za kreditnim izvješćem financijskih institucija i/ili HROK-a (ako je poslovni subjekt prethodno već tražio vlastito kreditno izvješće).
Ukupno

U posljednjih 30 dana

Pregled računa u posljednja 24
mjeseca

Posljednji

Ukupan broj zahtjeva za kreditnim izvješćem

Broj zahtjeva za kreditnim izvješćem

Broj zahtjeva financijskih institucija za

Datum posljednjeg zahtjeva za

poslovnog subjekta (na zahtjev financijskih

poslovnog subjekta u posljednjih 30 dana,

kreditnim izvješćem poslovnog subjekta u

kreditnim izvješćem poslovnog

institucija i na zahtjev poslovnog subjekta).

bilo na zahtjev financijskih institucija ili na

posljednja 24 mjeseca s namjenom

subjekta.

zahtjev poslovnog subjekta.

analize klijenta.
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Pojašnjenje kreditnog izvješća na zahtjev poslovnog subjekta

Detaljni podaci o računima

Račun

Ugovoreno

Aktivnost

Saldo

Vrsta: Vrsta novčane obveze. Opcije

Iznos/Limit: Ugovoreni iznos novčane

Otvoreno: Datum odobravanja novčane

Saldo: Saldo novčane obveze (nedospjela

uključuju: prekoračenje – transakcijski

obveze. Za vrstu računa kredit za

obveze.

glavnica za kredite, iskorišteni limit za

račun, okvir, kredit za obrtna sredstva,

izvršena plaćanja s osnove garancija i

kredit za investicije, kredit za financiranje

dr. jamstava prikazuje se dospjelo

izvoza, kredit za graĎevinarstvo, maržni

dugovanje po vrstama računa garancija

kredit, garancija – platežna i činidbena,

– platežna, garancija - činidbena i

Stanje: Status novčane obveze. Za

eskont mjenice, faktoring, forfaiting,

akreditiv – nepokriveni.

otvorene novčane obveze opcije uključuju:

obvezujuće pismo namjere itd.
Svojstvo: Status poslovnog subjekta u
novčanoj obvezi. Opcije uključuju: dužnik,

Plaćanja: Ugovoreni iznos otplate i
učestalost plaćanja iste.

Istek ugovora: Datum isteka ugovora o
novčanoj obvezi.

zadovoljavajuće, prekoračeno, u prekršaju ili
kašnjenju, utuženje itd. Za zatvorene
novčane obveze opcije uključuju: plaćeno

prekoračenja i kartice ili neiskorišteni dio
okvira).
Dospjelo: Ukupan iznos dospjelog
neplaćenog dugovanja, uključujući glavnicu,
kamatu (redovnu i zateznu) i naknade na
dan obrade podataka za dostavu.
Iskorišteno: Iskorišteni iznos novčane

Odgođeno do: Datum isteka moratorija

prema ugovoru – račun zatvoren, naplaćeno obveze. Za vrstu računa kredit za izvršena

ili odgode u formatu GGGG-MM-DD.

iz instrumenata osiguranja, naplaćeno iz

plaćanja s osnove garancija i dr. jamstava

Vrsta kreditora: Naziv financijske

osiguranja kredita, račun zatvoren po

prikazuje se dospjelo dugovanje po vrstama

institucije kod koje poslovni subjekt ima

utuženju itd.

računa garancija – platežna, garancija -

sudužnik, jamac, regresni dužnik itd.

novčanu obvezu.

činidbena i akreditiv – nepokriveni.

(nastavak na sljedećoj stranici)
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Pojašnjenje kreditnog izvješća na zahtjev poslovnog subjekta
Račun: Broj računa.

Instrument osiguranja: Instrument

Datum stanja: Datum na koji su važeći svi

Prekoračeno: Prekoračeni iznos iznad

osiguranja novčane obveze. Opcije

podaci o novčanoj obvezi.

ugovorenog iznosa novčane obveze.

uključuju: garancija, mjenica, zadužnica,
hipoteka itd.

Posljednja promjena: Datum posljednje
dostavljene promjene.

n/a: Podaci nisu dostupni.

Prikazuje se kod revolving kreditnih kartica,
kartica s odgodom plaćanja (charge kartica)
i prekoračenja po transakcijskom računu.
Posljednje plaćanje: Datum posljednje
uplate po novčanoj obvezi prije obrade
podataka za dostavu u HROK. Za vrstu
računa prekoračenje – transakcijski račun
prikazuje se generički datum 19000102.

Urednost u plaćanju (za posljednja
84 mjeseca)

Pregled plaćanja (u posljednja 24 mjeseca)

Kašnjenje u plaćanju 30 do 59 dana:

Povijest plaćanja po mjesecima u zadnja 24 mjeseca. Čita se s lijeva na desno. Slovne oznake ispod kvadratića označavaju mjesece,

Broj koji pokazuje koliko je puta u

npr. S – svibanj, T – travanj, O – ožujak, V – veljača, dok ispod kvadratića za siječanj stoji oznaka godine, npr. 10 za 2010. godinu.

posljednja 84 mjeseca bilo kašnjenja u

Vrijednosti/oznake povijesti plaćanja su:

plaćanju izmeĎu 30 i 59 dana.

0 = Prerano za ocjenu

Kašnjenje u plaćanju 60 do 89 dana:
Broj koji pokazuje koliko je puta u
posljednja 84 mjeseca bilo kašnjenja u
plaćanju izmeĎu 60 i 89 dana.

1 = Plaćeno kako je dogovoreno
2 = Kašnjenje u plaćanju 30 do 59 dana
3 = Kašnjenje u plaćanju 60 do 89 dana
4 = Kašnjenje u plaćanju 90 do 119 dana
5 = Kašnjenje u plaćanju više od 120 dana

Kašnjenje u plaćanju 90 do 119 dana:

7 = Plaćanja se vrše pod konsolidacijom ili kreditnim savjetovanjem

Broj koji pokazuje koliko je puta u

8 = Pokrenute zapljene/ovrhe

posljednja 84 mjeseca bilo kašnjenja u

9 = Sumnjivo potraživanje/naplata/preskočeno

plaćanju više od 90 dana.

- = Nije primjenjivo, nisu dostavljani podaci o stanju novčane obveze

Povijest računa
Povijest plaćanja po mjesecima u zadnja 24 mjeseca, uz dodatak podatka o iznosu dospjelog neplaćenog dugovanja.
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Pojašnjenje kreditnog izvješća na zahtjev poslovnog subjekta

Zahtjevi

Datum zahtjeva

Namjena zahtjeva

Vrsta kreditora

Datum na koji je postavljen

Svrha u koju je postavljen zahtjev za kreditnim izvješćem poslovnog subjekta. U

Naziv financijske institucije koja je U slučaju zahtjeva poslovnog

zahtjev za kreditnim

slučaju zahtjeva poslovnog subjekta za novom novčanom obvezom, prikazuje se postavila zahtjev. Kada je zahtjev

subjekta za novom novčanom

izvješćem poslovnog

vrsta novčane obveze, npr.: kredit za obrtna sredstva, kredit za investicije, kredit

za kreditnim izvješćem postavio

obvezom, prikazuje se iznos

sam poslovni subjekt, ovdje piše:

zahtjeva za novčanom

HROK.

obvezom. Kod svrha analiza

subjekta, od najnovijeg prema za graĎevinarstvo, revolving kredit, leasing, garancija – platežna i činidbena,
najstarijem.

akreditiv – nepokriveni, eskont mjenice itd. U slučaju zahtjeva poslovnog

Iznos zahtjeva

subjekta za izmjenom ili dopunom po postojećoj novčanoj obvezi, prikazuje se

klijenta i na osobni zahtjev,

svrha: analiza klijenta. Kada je zahtjev za kreditnim izvješćem postavio sam

prikazuje se 0.

poslovni subjekt, kao namjena zahtjeva prikazuje se: na zahtjev tvrtke.

BILJEŠKA
Ovaj primjer izvješća je samo ilustracija vrste podataka koje se nalaze
na HROK-ovom kreditnom izvješću potrošača, te sve vrste podataka u
ovom primjeru ne moraju nužno biti prisutne u nekom drugom HROKovom kreditnom izvješću potrošača.
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