VLOGA ZA SPREMEMBO POGOJEV KREDITA (COVID-19)
I. OSNOVNI PODATKI O PROSILCU
Ime in priimek: 												
Stalno bivališče(ulica, poštna št., kraj): 									
Davčna št: 					
Telefon / GSM: 					

E-naslov: 					

II. PODATKI O KREDITU IN MORATORIJU
A) Sprememba obstoječega kredita hranilnice
Številka kredita: 				; št. mesecev moratorija: 			

mesecev

Številka kredita: 				; št. mesecev moratorija: 			

mesecev

Številka kredita: 				; št. mesecev moratorija: 			

mesecev

Podaljšanje datuma zapadlosti kredita za dobo moratorija (označite)

DA

NE

Zapadle in neplačane anuitete/obroki kredita na dan oddaje vloge se prenesejo v nov plan odplačil (označite):

DA

NE

V primeru, da morebitne zapadle obresti (obročni način odplačila), zamudne obresti in drugi stroški ne bodo
poravnani pred realizacijo moratorija pri kreditu/kreditih, se ne prenesejo v nov plan odplačil in se bodo
prioritetno poravnavale ob prejemu katerihkoli plačil po kreditih.

III. OPIS FINANČNEGA POLOŽAJA ZARADI POSLEDIC VIRUSA COVID-19
Navedite in opišite dejstva in okoliščine povezane s posledicami epidemije virusa, ki so vplivale na vaš finančni položaj:

Seznam priloženih listin in dokazil (npr. sporazum o prenehanju delovnega razmerja, potrdilo zavoda za zaposlovanje,
bolniški list oz. potrdilo zdravnika, odredba delodajalca itd.):
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IV. IZJAVA
Prosilec izjavlja (označite):

da so vsi v tej vlogi navedeni podatki popolni in resnični;

da zaradi okoliščin, povezanih s posledicami epidemije virusa, začasno ne more zagotavljati poplačila obveznosti po
kreditni pogodbi s hranilnico;

da je seznanjen, da lahko hranilnica prekine ali skrajša obdobje odloga plačila, če ugotovi, da je kreditojemalec v vlogi
navajal lažne podatke.

Hranilnica bo obdelovala vse podatke o prosilcu in podatke o njegovem poslovanju v skladu z veljavno zakonodajo.
Podrobnejše informacije o tem, kako hranilnica ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na
https://www.delavska-hranilnica.si/o-hranilnici/predstavitev/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne
informacije o varstvu osebnih podatkov.

(kraj in datum)

(Podpis prosilca)
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Izpolni hranilnica:
Vlogo prevzel-a, pregledal-a ter verificiral-a kontrolne točke:

Prošnja za moratorij je od 1 do 12 mesecev

DA

NE

Prosilec je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji

DA

NE

Vloga je popolna in izpolnjena skladno z navodili (vključno z zahtevanimi prilogami in
dokazili ter potrjeno točko izjave v točki IV.)

DA

NE

Datum prejema vloge

(ime in priimek ter podpis pooblaščene osebe hranilnice)

Način plačila zapadlih in neplačanih obveznosti kredita/ov na dan oddaje vloge (če ne bodo plačane pred
realizacijo dodatka h kreditni pogodbi):

Številka kredita

		

Prenos v nov plan odplačil
(označite)
Anuiteta/te
Glavnica (obročni)

Številka kredita

Prenos v nov plan odplačil
(označite)

Ostane/ostanejo na zapadlosti
(označite)
Anuiteta/te
Glavnica (obročni)
Redne obresti (obročni),
zamudne obresti, stroški
(vodenja, opomina)
Ostane/ostanejo na zapadlosti
(označite)
Anuiteta/te

		

Številka kredita

Anuiteta/te

Glavnica (obročni)

Glavnica (obročni)

Redne obresti (obročni),
zamudne obresti, stroški
(vodenja, opomina)

Prenos v nov plan odplačil
(označite)

Ostane/ostanejo na zapadlosti
(označite)
Anuiteta/te

		

Anuiteta/te

Glavnica (obročni)

Glavnica (obročni)

Redne obresti (obročni),
zamudne obresti, stroški
(vodenja, opomina)

Opombe:
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Vlogo odobril:

Direktor/namestnik direktorja poslovne enote

(ime in priimek tiskano)

(podpis)

V

, dne

Uprava hranilnice

(podpis)

V

, dne
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