Анкета клієнта- приватного підприємця
Ф.И.О. Клієнта

Показник

Параметр

Вік

менш 25 років або більш 55 років
від 25 до 55 років

Час проживання в даній місцевості

до 3-х років
від 3-10 років
понад 10 років

Активний стаж роботи приватного підприємця

до 1 року
від 1 - 2 років
від 2 - 5 років
понад 5 років

Військовий обов'язок

Обов”язан
Ні

Утворення.

Середнє
середнє спеціальне
середнє технічне
Незакінчене вище
Вище

Спеціальність по диплому

юридична й економічна спеціальністі
Інші

Родиний стан, діти

Не одружений, дітей немає
Не одружений , діти є
одружений, дітей немає
одружений, діти є

Наявність страхових полісів

Страхування особистого майна і
життя
Страхування особистого майна або
життя
відсутність страхування

Наявність рахунків у банку

Є
Немає

Кредитна історія

ні історії
зауважень немає
є зауваження

Відношення щомісячних витрат на родину до среднемесячной прибутку

> 90 %
75 - 90%
50 - 75%
25 - 50%
10 - 25%
< 10 %

Володіння нерухомістю

Немає
Спільно
Одноосібно

Володіння автомобілем

Немає
Спільно
Одноосібно

Оцінка питомої ваги середньомісячного виторгу в ринковій
вартості особистого майна

> 100 %

1

90 – 100%
75 - 90 %
50 - 75 %
< 50 %
Попит на продукцію

Низький
середній
Високий

Кількість клієнтів

1–3
3–6
6 – 10
> 10

Кількість постачальників

1–3
3–6
6 – 10
> 10

Конкуренція

Нема
Низька
Середня
Висока

Сезонність

Є
Немає

Прибутковість

< 10%
10-25%
> 25%

Тенденції середньомісячного виторгу

зменшення
на рівні
збільшення

Заборгованість по сплаті податків

Є
Немає

Наявність діючих кредитів

Є
Немає

Підтверджую, що я згоден зі всіма пунктами Анкети і надана мною інформація достовірна. Не заперечую проти
перевірки Банком достовірності наданої мною, а також іншої інформації, яка може знадобиться для ухвалення рішення про видачу кредиту.
Мені відомо про кримінальну відповідальність за надання недостовірної інформації з метою отримання банківського
кредиту.
Зазначеним надаю згоду на збір, зберігання і використання Банком інформації про Позичальника через будь-яке Бюро
кредитних історій для формування кредитної історії Позичальника відповідно до п.2. ст.11 Закону України «Про організацію
формування та обігу кредитних історій».
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