VLOGA ZA SPREMEMBO POGOJEV KREDITA (COVID-19)
Pravna oblika (ustrezno označite):
mikro, majhna ali srednje velika družba, zadruga, društvo, zavod, ustanova, fizična oseba, ki zaposluje delavce v
skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, nosilec kmetijskega gospodarstva, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
samozaposlena oseba
velika družba

I. OSNOVNI PODATKI O PROSILCU
Polni naziv oz. ime in priimek: 										
													
Sedež oz. naslov prebivališča (ulica in kraj): 								
Matična številka: 					 Davčna številka:

				

Št. TRR pri hranilnici: 											
Kontaktna oseba: 					

Telefon: 				

Elektronska pošta: 					

II. PODATKI O KREDITU IN MORATORIJU
Številka kredita: 				; št. mesecev moratorija: 			

mesecev

Številka kredita: 				; št. mesecev moratorija: 			

mesecev

Številka kredita: 				; št. mesecev moratorija: 			

mesecev

Želimo tudi moratorij na obresti: 			
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

III. ODLOK O ZAČASNI PREPOVEDI DEJAVNOSTI
Točko III. izpolnite samo v primeru pravnih oblik: mikro, majhna ali srednje velika družba, zadruga, društvo, zavod,
ustanova, fizična oseba, ki zaposluje delavce v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, nosilec kmetijskega
gospodarstva, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, samozaposlena oseba.
Ali opravljate dejavnost, za katero je bilo z vladnim ali občinskim odlokom določeno, da se opravljanje storitve oziroma
prodaja blaga zaradi virusa COVID 19 začasno prepove?

DA

NE

V primeru, da je vaš odgovor DA, navedite vladni oziroma občinski odlok, ki vpliva na opravljanje vaše dejavnosti:
													

V kolikor opravljate dejavnost, za katero je bilo z vladnim ali občinskim odlokom določeno, da se opravljanje storitve
oziroma prodaja blaga zaradi virusa COVID-19 začasno prepove, ni potrebno izpolnjevati točke IV.
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IV. OPIS POSLOVNEGA POLOŽAJA ZARADI POSLEDIC VIRUSA COVID-19
A) Navedite vzroke, zaradi katerih ne morete zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi s hranilnico. Velike
družbe navedite razlog, zaradi katerega je prišlo do težav z likvidnostjo in lahko povzroči vašo insolventnost.

Seznam priloženih listin, dokazil za zmanjšanje obsega dela in poslovanja (npr. odpoved naročil oz. pogodb, skrajšan
delovni čas, sklepi/listine poslovodstva zaposlenim o zmanjšanem obsegu dela..)

B) Načrt poslovodstva kreditojemalca in ukrepi za vzpostavitev likvidnosti (opišite in predložite načrt in predvidene
ukrepe za vzpostavitev likvidnosti)

V. IZJAVE
Družba/subjekt izjavlja (označite):

da plačuje obvezne prispevke, davke in druge dajatve, da pa zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami virusa,
ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi s hranilnico in da ima na dan 31. 12. 2019 poravnane zapadle
obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev ali, da je na dan vložitve vloge v situaciji, ko ji/mu je
v skladu z določbami zakona odloženo plačilo obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev oziroma
omogočeno obročno odplačilo le-teh,
[izpolni le velika družba] da bi takšno poplačilo lahko povzročilo težave z likvidnostjo v tej meri, da bi bila ogrožena
solventnost družbe.
da je seznanjen/a, da lahko hranilnica prekine ali skrajša obdobje odloga plačila, če ugotovi, da je kreditojemalec v vlogi
navajal lažne podatke.

S podpisom jamčim/jamčimo za pravilnost podatkov.

(kraj in datum)

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

Vlogo prevzel-a, pregledal-a ter verificiral-a kontrolne točke:

Družba oz. subjekt na dan 11.3.2020 pri kreditu, ki je predmet odloga plačila
(moratorij), ne zamuja s plačilom več kot 25 EUR in ne več kot 30 dni

DA

NE

Prošnja za moratorij je od 1 do 12 mesecev

DA

NE

Družba oz. subjekt ni razvrščen med nedonosne izpostavljenosti (NPE)

DA

NE

Subjekt ima sedež oz. stalno prebivališče v Republiki Sloveniji

DA

NE

Vloga je popolna in izpolnjena skladno z navodili (vključno z zahtevanimi prilogami in
dokazili ter potrjenimi točkami izjave v točki V.)

DA

NE

Datum prejema vloge

Vlogo odobril:

Direktor/namestnik direktorja poslovne enote

(ime in priimek tiskano)

(podpis)

V

, dne

Uprava hranilnice

(podpis)

V

, dne
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