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VLOGA ZA ODLOG ODPLAČEVANJA KREDITNIH OBVEZNOSTI 
 
 
 
Spodaj podpisani/a podajam vlogo za odlog odplačevanja kreditnih obveznosti.  
 

1. OSEBNI PODATKI  kreditojemalec  

Ime in priimek: _________________________________________ 

Naslov stalnega bivališča:_________________________________ 

Datum rojstva:______________ Kraj rojstva:_____________ Davčna številka:____________ 

Državljan Republike Slovenije: 
DA              NE 

 

Telefon:_____________ GSM:___________________ E-pošta: __________________ 

Osebni dokument:_______________________ Številka osebnega dokumenta: ____________  
Datum izdaje os. dokumenta:_______________ Izdajatelj os. dokumenta:_________________ 
 

Zakonski stan: 

 poročen-a     izvenzakonska skupnost   samski-a   vdovec-vdova         ločen-a           
 

2. RAZLOGI ZA NEZMOŽNOST PLAČEVANJA  

OPIS:____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

3. PODATKI ZA ODLOG ODPLAČEVANJA OBVEZNOSTI 

3.1. Prosim za odlog odplačevanja obveznosti za naslednje kreditne pogodbe: 

kreditna pogodba številka  ______________________________________ sklenjena dne ___________, 

kreditna pogodba številka  ______________________________________ sklenjena dne ___________, 

kreditna pogodba številka  ______________________________________ sklenjena dne ___________. 

 
3.2. Način odloga obveznosti: 

A. Odlog na glavnico. Obresti se plačujejo mesečno, doba odloga_____ (max. 6 mesecev), doba kredita 
se podaljša za dobo moratorija. Po poteku odloga se višina anuitete ne spreminja. 

B. Odlog na glavnico. Obresti se plačujejo mesečno, doba odloga_____ (max. 6 mesecev), doba kredita 
se ne podaljša za dobo moratorija. Po poteku odloga se poviša mesečna anuiteta. 

OPOMBA: Pri opcijah A in B se na odloženi del glavnice obračunavajo obresti po redni obrestni meri 
in plačujejo mesečno v času trajanja odloga. 

 

4. VZDRŽEVANI DRUŽINSKI ČLANI: 

Število članov gospodinjstva:_______ 
 
Od tega število vzdrževanih družinskih članov________________________________ 

Označite: vzdržujem jih sam/a         NE           DA   
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Označite: vzdržujem jih skupaj z delovno aktivno osebo (partnerjem…)         NE           DA 
 

*Za vzdrževanega družinskega člana se šteje otrok do 18. leta starosti, oziroma do 26. leta starosti, če se izobražuje in nima lastnih 
prihodkov, osebe s posebnimi potrebami (ki imajo pravico do dodatka za pomoč in postrežbo ter otroci s pravico do dodatka za nego 
otroka), zakonec oz. izvenzakonski partner ter ostali družinski člani v skupnem gospodinjstvu, ki niso zaposleni in nimajo lastnih 
sredstev za preživljanje. **Vzdržujem skupaj s partnerjem (dvostarševska družina) se označi, kadar otroke preživljata oba starša, 
bodisi kot zakonska/izvenzakonska skupnost para ali kadar otrok po drugem staršu dobiva prejemke za preživljanje. ***Vzdržujem sam 
(enostarševska družina) se označi kadar eden od staršev/skrbnikov v celoti sam preživlja otroka/otroke ali je drugi starš neznan in 
prejemkov za preživljanje dejansko ne prejema. 

 
5. PODATKI O ZAPOSLITVI 

Status:  

zaposlen v/pri (naziv in naslov delodajalca) ____________________________________________za:                         

nedoločen čas      

določen čas od ________________________do____________________. 

samostojni podjetnik/zasebnik (poklic oz. naziv dejavnosti):    

začasno prepovedana opravljanje dejavnosti (kreditojemalec je samostojni podjetnik)                

drugo:_________________________________________________________________________ 
 

6. ZAPOSLITVENA IN FINANČNA SITUACIJA   

izguba zaposlitve,                         

zmanjšanje dohodkov iz zaposlitve zaradi: ________________________,      

začasno prepovedana opravljanje dejavnosti (kreditojemalec je samostojni podjetnik)                

drugo:_________________________________________________________________________ 
 
Višina zadnjega mesečnega prihodka:____________________________________ 
 
 

7. PRILOŽENA DOKUMENTACIJA/DOKAZILA 

Zadnje 3 plačilne liste 

Dokazilo o izgubi zaposlitve (odpoved zaposlitve) 

Dokazilo o znižanju plače (izjava delodajalca) 

Drugo: 
 
 

8. IZJAVE  

Vsi podatki in izjave na vlogi so resnični. Nepreklicno izjavljam, da sem seznanjen(-a) s stroški spremembe 
kreditnih pogojev in izdelavo aneksov za zgoraj navedene kreditne pogodbe: 

Stroški se obračunajo na podlagi vsakokrat veljavnega Cenika banke, ki trenutno znašajo 128,00 EUR. 
Strinjam se, da se ti stroški obračunajo vnaprej/avansno, na podlagi izstavljenega predračuna. Prav tako 
se strinjam, da bom stroške priprave dodatka poravnal (-a) pred sklenitvijo dodatka, v roku 8 dni od 
prejema predračuna. Če gre za hipotekarni kredit, pri katerem se podaljšuje doba odplačevanja, se 
strinjam, da bom pristopil(-a) k sklenitvi aneksa h kreditni pogodbi v notarski obliki, in poravnal(-a) vse 
stroške v zvezi s tem. 
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Izrecno se strinjam z odlogom plačila obveznosti (moratorij), kot je dogovorjen 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/znašla. 

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 v znesku 128,00 EUR vrnejo na moj 
TRR št. SI 56  _____________________________________. V kolikor bi imel(-a) po navedeni kreditni 
pogodbi zapadle in neplačane obveznosti, izrecno in nepogojno dovoljujem banki, da namesto vračila 
stroškov na navedeni TRR, izvede pobot teh stroškov, z zapadlimi obveznostmi po kreditni pogodbi.  

Nepreklicno tudi izjavljam, da v primeru, da po moji krivdi ne pride do podpisa dodatka h kreditni 
pogodbi, banka navedene stroške spremembe kreditnih pogojev in izdelave aneksa h kreditni pogodbi, 
zadrži. V zvezi s tem se odpovedujem vsem odškodninskim zahtevkom. 

Izjavljam, da proti meni ne poteka upravno - izvršilni postopek ali izvršba. Za presojo svoje kreditne 
sposobnosti dovoljujem preverjanje svojih podatkov pri drugih finančnih institucijah (banke, hranilnice, 
zavarovalnice, SISBON). Vse podatke iz kreditne dokumentacije banka lahko posreduje zavarovalnici, pri 
kateri je kredit zavarovan, in jih le-ta uporabi za izvajanje zavarovanja. 

 

 

Kraj in datum:_________________,_____________            Podpis kreditojemalca:__________________ 

 

Identiteto kreditojemalca preveril/-a: _____________________________________ 
      (ime, priimek in podpis) 
 

 
 
___________________________________________________________________________________________ 
Addiko Bank d.d. se zavezuje, da bo varovala vse osebne podatke, ki jih bo prejela v zvezi z odlogom 
plačila obveznosti, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in predpisi, izdanimi na 
njegovi podlagi. 
Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov so priloga k tej vlogi. 
 


