POSLOVANJE S PREBIVALSTVOM
GOSPODARSTVOM

VLOGA ZA ODOBRITEV ODLOGA PLAČILA OBVEZNOSTI (COVID-19)-2. val epidemije
Kreditojemalec s to vlogo Banki Sparkasse d.d. naroča odobritev spremembe obstoječe pogodbe o kreditiranju (odlog plačila
obveznosti v skladu z Zakonom o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK; Ur. l št. 36/2020 z
dne 28.3.2020, s spremembami), Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid -19
(ZIUOPDVE; Ur. L, št. 175/2020 z dne 27.11.2020) ter Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi drugega vala epidemije
Covid-19 ZIUPOPDVE (Ur.L, št. 203/2020 z dne 30.12.2020),

Podatki o kreditojemalcu in sokreditojemalcu:

Ime in priimek kreditojemalca

Davčna številka kreditojemalca

Ime in priimek sokreditojemalca

Davčna številka sokreditojemalca

Elektronska pošta

Telefon

Namen spremembe obstoječe pogodbe o kreditiranju (odlog plačila obveznosti):
Odlog plačila pri vseh kreditnih poslih pri Banki Sparkasse d.d. za skupaj* 9 mesecev
Odlog plačila za 9 skupaj* mesecev pri kreditnih poslih številka:
Datum zapadlosti prve odložene mesečne obveznosti* (1. anuiteta/obrok, za katero želite da se odloži):
*Opomba: Odlog je možen za obveznosti, ki do dne razglasitve drugega vala epidemije t.j. 19.10.2020 še niso zapadle v plačilo . Skupni
odlog po interventnih zakonih ZIOPOK, ZIUOPDVE in ZIUPOPDVE ne sme presegati 9 mesecev.
Kakšno vrsto odloga plačila obveznosti zahteva vaša trenutna finančna situacija in okoliščine?
Odlog odplačevanja celotne mesečne anuitete (glavnica in obresti). Odložene obresti zapadejo v enkratnem znesku ob koncu
odloga. Doba odplačila se podaljša za čas trajanja odloga.
Odlog odplačevanja glavnice, obresti se mesečno plačujejo. Doba odplačila se podaljša za čas trajanja odloga.*
* Kreditojemalec izrecno izjavlja, da želi z Banko skleniti dogovor o odlogu plačila z izbranim načinom plačila obresti, ne glede na določila
ZIUOPOK, ZIUOPDVE in ZIUPOPDVE.
Opišite konkretna dejstva in okoliščine za nastale težave zaradi 2. vala epidemije, ki je bila razglašena 19.10.2020 in vpliva na vaš
finančni položaj.

a) Izguba zaposlitve:

b) Zmanjšanje dohodka za _______% zaradi

c) Drug utemeljen razlog:

Opomba:
Predložite morebitna dokazila o navedenih dejstvih in okoliščinah (npr. odpoved pogodbe o zaposlitvi, začasna napotitev na
čakanje na domu, nezmožnost opravljanja dela staršev zaradi zaprtja šol in vrtcev,…).

Strinjam se, da se kljub podanemu soglasju upniku Banki Sparkasse d.d. za SEPA direktno bremenitev po zgoraj
navedenih kreditnih pogodbah, ta za čas od vložitve prošnje za odlog do izteka odloga ne izvaja. Po izteku odloga
podajam soglasje, da se vse SEPA direktne bremenitve izvajajo dalje nespremenjeno.

Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti
kreditojemalcev

Vloga za odlog plačila obveznosti (COVID-19)prebivalstvo
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Izjava o resničnosti podatkov v vlogi
S svojim podpisom jamčim, da po zgoraj navedenih kreditnih pogodbah zaradi posledic druge razglasitve epidemije Covid - 19, (razglašena
dne 19.10.2020) začasno nisem sposoben zagotavljati poplačila obveznosti. Prav tako izjavljam, da so v vlogi navedena dejstva in okoliščine
resnični ter popolni odraz dejanskega finančnega stanja.
Banka lahko prekine ali skrajša obdobje odloga plačila, če:

na podlagi podatkov o kreditojemalcu in sokreditojemalcu, s katerimi razpolaga banka, oceni, da je prekinitev ali skrajšanje obdobja
odloga plačila upravičeno;

ugotovi, da je kreditojemalec ali sokreditojemalec v vlogi navajal lažne podatke.

Kraj in datum:
Podpis kreditojemalca:
Podpis sokreditojemalca:
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