
 

 

VLOGA ZA SPREMEMBO KREDITNIH POGOJEV 
 
Spodaj podpisani/a podajam vlogo za spremembo kreditnih pogojev. 
 

1. OSEBNI PODATKI 
 
PRIIMEK IN IME: ___________________________________________________________________________________________ 

NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA:____________________________________________________________________________ 

DATUM IN KRAJ ROJSTVA:____________________________  DAVČNA ŠTEVILKA:______________________________________ 

DRŽAVLJAN REPUBLIKE SLOVENIJE:    NE          DA 

MOBILNA ŠTEVILKA:______________________________ E-POŠTA:__________________________________________________ 

OSEBNI DOKUMENT:_____________________ ŠTEVILKA OSEBNEGA DOKUMENTA:_____________________________________ 

DATUM IZDAJE OSEBNEGA DOKUMENTA:____________________ IZDAJATELJ OSEBNEGA DOKUMENTA:____________________ 

 
2. VRSTA REPROGRAMA (izberite vrsto reprograma) 

 
ŠTEVILKA KREDITNE POGODBE____________________________________, sklenjena dne_____________________________.  
 
 

□ podaljšanje □ valutna konverzija □ kapitalizacija dolga 

□ odlog plačila obveznosti 

oziroma moratorij 

□ konverzija redne plačilne 

sheme 

□ refinanciranje 

□ sprememba obrestne mere □ sprememba kreditojemalca □ DRUGO (npr. sprememba 

zavarovanj, porokov ….)  

 

V primeru, da se odločate za odlog plačila obveznosti oziroma moratorij, izberite način in dobo odloga obveznosti: 

1. OPCIJA A -  Obresti se plačujejo mesečno, doba odloga _____ (največ 6 mesecev), doba kredita se podaljša za 

dobo moratorija. Po poteku odloga se višina mesečne anuitete ne spreminja. 

2. OPCIJA B – Obresti se plačujejo mesečno, doba odloga _____ (največ 6 mesecev), doba kredita se ne podaljša za 

dobo moratorija. Po poteku odloga se poviša mesečna anuiteta. 

Pri opcijah A in B se na odloženi del glavnice obračunavajo obresti po redni obrestni meri in plačujejo se mesečno v 

času trajanja. 

 

 
3. ZAPOSLITVENA IN FINANČNA SITUACIJA 
 

□ izguba zaposlitve 

□ zmanjšanje dohodkov iz zaposlitve zaradi:_________________________________________________________ 

□ začasno prepovedano opravljanje dejavnosti (kreditojemalec je samostojni podjetnik) 

□ drugo:________________________________________________________________________________________ 

 
Višina zadnjega mesečnega priliva:___________________________________________________________________________ 
 

  



 

 

4. RAZLOGI ZA SPREMEMBNO KREDITNIH POGOJEV: 
 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 
5. ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA: 
 
- ZADNJE TRI PLAČILNE LISTE, 
- DOKAZILO O IZGUBI ZAPOSLITVE, 
- DOKAZILO O ZNIŽANJU PLAČE, 
- DRUGA DOKAZILA, KI VPLIVAJO NA SPOSOBNOST ODPLAČEVANJA KREDITA. 

 
 

6. IZJAVE 

 

Izrecno izjavljam, da so vsi podatki na vlogi in dokumenti, ki sem jih posredoval/a banki, v času predložitve po moji najboljši vednosti 
točni, popolni in  resnični. V primeru neresničnih podatkov ali dokumentov si banka pridružuje pravico, da zavrne spremembo kreditnih 

pogojev. 
Izrecno se strinjam z odlogom plačila obveznosti, če je dogovorjeno s to vlogo, in izjavljam, da sem temeljito in ustrezno ocenil/a svoje 
potrebe in finančno situacijo in na podlagi te ocene ugotavljam, da dogovorjen način odloga plačila obveznosti najbolj ustreza razmeram, 

v katerih sem se znašel/a. 
V primeru valutne konverzije podajam zahtevo za izvedbo konverzije in CHF v EUR na podlagi določil kreditne pogodbe. Konverzija se 
izvede po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan priprave ustreznega aneksa h kreditni pogodbi. Seznanjen/a sem, da  se tečaj 

lahko od dneva podpisa te vloge do dneva priprave aneksa spremeni. 
Nepreklicno izjavljam, da sem seznanjen/a s stroški spremembe kreditnih pogojev in izdelavo aneksa h kreditni pogodbi, ki se obračunavajo 

skladno z vsakokrat veljavnim cenikom banke. Strinjam se, da bom navedene stroške poravnal/a pred sklenitvijo aneksa, v roku 8 dni od 
prejema predračuna. 
V primeru, da pristojni organ banke spremembe kreditnih pogojev ne bo odobril oz. jo bo odobril z dodatnimi pogoji, s katerimi se ne bom 

strinjal/a, naj se ti stroški vrnejo na moj transakcijski račun številka _____________________________. V kolikor bi imel/a po navedeni 
kreditni pogodbi zapadle in neplačane obveznosti, izrecno in nepogojno dovoljujem banki, da namesto vračila stroškov na navedeni 

transakcijski račun, izvede pobot teh stroškov, z zapadlimi obveznostmi po kreditni pogodbi. 
Nepreklicno tudi izjavljam, da v primeru, da po moji krivdi ne pride do podpisa aneksa h kreditni pogodbi, banka že plačanih stroškov 
spremembe kreditnih pogojev in izdelave aneksa h kreditni pogodbi ne vrača. V zvezi s tem se odpovedujem vsem odškodninskim 

zahtevkom. 
V primeru podaljšanja dobe odplačevanja hipotekarnega kredita in spremembe zavarovanj, se strinjam, da bom pristopil/a k  sklenitvi 
aneksa h kreditni pogodbi v notarski obliki, in poravnal/a vse stroške v zvezi s tem. 

Seznanjen/a sem, da moram banki predložiti najmanj izpise iz evidenc drugih finančnih institucij (banke, hranilnice, zavarova lnice) in 
dokazila o izgubi zaposlitve ter višine plače. Za presojo svoje kreditne sposobnosti pooblaščam banko, da v mojem imenu in za moj račun 

pridobi podatke oz. izpise namesto mene pri drugih finančnih institucijah (banke, hranilnice, zavarovalnice) in preteklem oz.  obstoječem 
delodajalcu, pri čemer lahko upravljalci podatke oz. izpise dostavijo neposredno banki. Seznanjen sem in soglašam, da bo banka v primeru 
uresničitve tega pooblastila finančnim institucijam oz. delodajalcu predložila tudi to vlogo, s čimer bo izkazala to pooblastilo. 

Izjavljam, da proti meni ne poteka upravno-izvršilni postopek ali izvršba. Vse podatke iz kreditne dokumentacije banka lahko posreduje 
zavarovalnici, pri kateri je kredit zavarovan, in njih le ta uporabi za izvajanje zavarovanja. 

 

 

Kraj in datum: ___________________________________  Podpis kreditojemalca: _______________________________________ 

 

           Identiteto kreditojemalca preveril (a): _______________________________________ 

 

Banka obdeluje, hrani in varuje osebne podatke strank skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 - 

GDPR) in svojimi internimi akti, za izvajanje medsebojnega pogodbenega odnosa s stranko ter skladno s privolitvijo stranke, če je bila ta podana, za obdelavo osebnih podatkov za 

namene trženja. Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki, so strankam na voljo na povezavi www.addiko.si/varstvo-podatkov, oziroma v dokumentu »Splošne 

informacije o varstvu osebnih podatkov v Addiko Bank d.d.«. 
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