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DODATEK K VLOGI ZA SPREMEMBO POGOJEV KREDITA (COVID-19)

I. OSNOVNI PODATKI O PROSILCU

Polni naziv oz. ime in priimek:            

             

Sedež oz. naslov prebivališča (ulica in kraj):          

Matična številka:        Davčna številka:       

II. IZJAVE

A) Ali imate sklenjene kreditne pogodbe tudi pri drugih bankah poleg Delavske hranilnice?     DA     NE

B) Ali ste za odlog plačila zaprosili tudi druge banke poleg Delavske hranilnice?     DA     NE

V kolikor ste pri vsaj enem izmed vprašanj pod točkama A) ali B) odgovorili z DA, ustrezno izpolnite spodnjo preglednico: 

Naziv banke Številka kredita Datum sklenitve 
kredita

Stanje kredita 
na dan te vloge 

Znesek odloženih 
obveznosti v EUR

(odgovor DA v točki B)

C) Na datum oddaje vloge za moratorij navedite skupen znesek javnih sredstev, ki ste jih že prejeli (podatek pridobite v 
vašem računovodstvu) na podlagi ukrepov v skladu s točko 3.1. Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državne 
pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1, in sprememba UL C št. 
112 I z dne 4. 4. 2020, str,1):    EUR

D) Družba/subjekt hkrati izjavlja (označite):

  da se 31. decembra 2019 ni štel za podjetje v težavah po pogojih, kot so opredeljeni v 18. točki 2. člena Uredbe 
651/2014/EU (npr. podana vloga za insolventnost, zmanjšanje osnovnega kapitala za 50% v treh letih, prejemnik državne 
pomoči za reševanje, ki še ni vrnjena/prekinjena);

  da bo hranilnico nemudoma obveščal o novih vloženih zahtevkih za odlog plačila pri katerikoli banki ali hranilnici.

S podpisom jamčim/jamčimo za pravilnost podatkov.

                                                                                                                                                                         
                             (kraj in datum)                                                                  (ime in priimek ter podpis pooblaščene osebe)
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Izpolni hranilnica:

Dodatek k vlogi prevzel-a, pregledal-a ter verificiral-a kontrolne točke:

 POGOJI ZA VELJAVNOST POROŠTVA DRŽAVE ZA ODLOŽENE OBVEZNOSTI  

A) Navedite številke kreditnih pogodb, ki so predmet moratorija pri hranilnici skladno z vlogo in, ki so bile sklenjene 
izključno za namen financiranja osnovne dejavnosti subjekta, in sicer financiranja novih ali dokončanja že začetih 
naložb ter financiranja obratnega kapitala:

             

B) Preverite in ustrezno označite spodnje kontrolne točke  samo v primeru, da obstaja kakšna kreditna pogodba 
skladna z namenom v sklopu A) zgoraj.

Subjekt se 31. decembra 2019 ni štel za podjetje v težavah po pogojih, kot so 
opredeljeni v točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU  DA  NE

Znesek odloženih obveznosti (glavnice in obresti) ne presega najvišjega izmed 
zneskov naslednjih treh postavk: 

 DA  NE

1. 25 % zneska prihodkov od prodaje kreditojemalca v letu 2019

2. Dvakratnika zneska letne bruto mase plač za leto 2019 ali zadnje razpoložljivo leto, 
v kolikor je subjekt ustanovljen pred 1. januarjem 2019

3. Skupnega zneska ocenjene letne bruto mase plač v prvih dveh letih delovanja, v 
kolikor je subjekt ustanovljen po 1. januarju 2019

Priloženo je zadnje letno poročilo subjekta za poslovno leto 2019 oziroma računovodski 
izkazi in druga tehtna dokazila ter listine iz katerih izhajajo verodostojni podatki o 
doseženih prihodkih od prodaje v letu 2019 in o obračunanih ali ocenjenih plačah za leto 
2019 ali zadnje razpoložljivo leto ter tehtna dokazila o višini stroškov dela v primeru, 
da subjekt v znesku mase plač uveljavlja tudi stroške dela zaposlenih pri podizvajalcih, 
vključno z izjavo, da delajo v prostorih kreditojemalca. 

 DA  NE

Vloga je popolna in izpolnjena skladno z navodili (vključno z zahtevanimi prilogami in 
dokazili ter potrjenimi in izpolnjenimi vsemi izjavami A), B), C) in D)  pod točko II.)  DA  NE

                                            
Datum prejema vloge

                                                                        
(ime in priimek ter podpis pooblaščene osebe hranilnice)
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