
VLOGA ZA ODOBRITEV SPREMEMBE KREDITNIH POGOJEV

Vrsta reprograma: podaljšanje
odlog oziroma moratorij

kapitalizacija dolga(valutna) konverzija

Sprememba kreditnih pogojev:

sprememba obrestne mere

refinanciranje

sprememba dolžnika

KREDITOJEMALEC: Št. komitenta:

Priimek: Ime:
Datum rojstva: Kraj rojstva: Država rojstva:

Spol: ŽENSKI MOŠKI DA NE

ulica in hišna številka poštna številka kraj

Razlogi za spremembo kreditnih pogojev:

KONVERZIJA:

Na podlagi kreditne pogodbe podajam zahtevo za izvedbo konverzije iz CHF v EUR. S podpisom te izjave potrjujem, da sem 
seznanjen (-a), da ima banka pravico odobriti ali zavrniti konverzijo. V kolikor bo banka konverzijo odobrila, bo le-ta izvedena po 
srednjem Banke Slovenije, ki velja na dan priprave ustreznega aneksa h kreditni pogodbi. se lahko od dneva podpisa te 
izjave do dneva priprave aneksa spremeni. 

Izjavljam, da proti meni ne poteka upravno - izvršilni postopek ali izvršba. Za presojo svoje kreditne sposobnosti dovoljujem 
preverjanje svojih podatkov pri drugih 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. 

Izrecno soglašam, da banka lahko posreduje osebne podatke vsem družbam in pogodbenim obdelovalcem Addiko Group, z namenom 
poenotenja operacij, nadzora in izvajanja medsebojnega pogodbenega odnosa. vas, da uporabljate podatke 

IZJAVA 

izdelavo aneksov za naslednje kreditne pogodbe: 

  - kreditna pogodba številka  _________________________ sklenjena dne ___________, 

  - kreditna pogodba številka  _________________________ sklenjena dne ___________, 

  - kreditna pogodba številka  _________________________ sklenjena dne ___________. 

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 ________ EUR vrnejo na moj TRR št. SI 56  _____________________________________. 
V kolikor bi imel(-a) po navedeni kreditni pogodbi zapadle in obveznosti, izrecno in nepogojno dovoljujem banki, da 

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.

DA NE

Addiko Bank d.d. se zavezuje, da bo varovala vse osebne podatke, ki jih bo prejela v zvezi z reprogramom kredita, skladno z 
veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.

Kraj in datum: , Podpis kreditojemalca:

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


