Vloga za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe skladno z ZIUOPOK – potrošniki
Podatki o kreditojemalcu
Ime in priimek: ______________________________________________________________________________________________________
Naslov stalnega oz. začasnega prebivališča:_________________________________________________________
Davčna številka: ____________________________
Telefon: ____________________ Mobilni telefon:__________________ E-mail naslov: ______________________
Podajam vlogo v skladu z Zakonom o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK).
Izjavljam, da zaradi okoliščin, povezanih s posledicami epidemije virusa, začasno ne morem zagotavljati poplačila
obveznosti po kreditni pogodbi z banko.
Prosim, da mi odobrite _________ mesečni odlog plačila obveznosti, zapadlih od dne _________

(Max. odlog plačila obveznosti je 9 mesecev, pri čemer se v obdobje odloga obveznosti iz posamezne kreditne pogodbe, odobrenega na
podlagi ZIUPOPDVE, šteje tudi odlog, ki ga je banka odobrila na podlagi ZIUOPOK in ZIUOPDVE. V primeru odločitve za odlog plačila, ki je
krajše od devetih mesecev, uporabnik kredita izjavlja, da je izbrano obdobje trajanja odloga zanj ugodnejše.):

po kreditni/h pogodbi/ah št.

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Prosim za:

a) popoln odlog – v času moratorija ne želim plačevati nobenih obveznosti iz naštetih pogodb.
b) delni odlog – v času moratorija želim plačevati ______ EUR mesečno.

(Obkrožite možnost, ki vam ustreza. Če boste izbrali »a«, boste obresti plačali v enkratnem znesku po poteku moratorija.)

Samo za stranke, ki so kredit zavarovale s plačilom zavarovalne premije zavarovalnice:
a) Premijo za podaljšano dobo odplačila želim plačati ob sklenitvi aneksa.
b) Premijo za podaljšano dobo odplačila želim plačati ob poteku obdobja odloga.
(Obkrožite možnost, ki vam ustreza.)

Opis dejstev in okoliščin, povezanih s posledicami epidemije virusa, ki so vplivale na vaš finančni položaj
Ali ste zaposleni v podjetju, ki mu je bilo z vladnim ali občinskim odlokom določeno, da se v času trajanja epidemije
bolezni SARS-CoV-2 začasno prepove opravljanje dejavnosti?
DA
NE
Ali ste bili zaposleni v podjetju, kjer ste zaradi vpliva epidemije SARS-CoV-2 izgubili zaposlitev?
DA
NE
Ali so se vam prihodki iz naslova plače znižali zaradi slabšega poslovanja podjetja, v katerem ste zaposleni, zaradi
vpliva epidemije bolezni SARS-CoV-2?
DA
NE
Ali ste (bili) zaradi epidemije bolezni SARS-CoV-2:
- na izrednem dopustu?
DA
NE
- napoteni na čakanje na delo?
DA
NE
Dodatna pojasnila (opišite, za koliko so se zmanjšali vaši mesečni prihodki in kako je to vplivalo na vaš finančni
položaj):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Priloge oziroma dokazi navedenih dejstev in okoliščin (odločbe delodajalca, plačilne liste, ipd):

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Izjavljam:
• da so vsi na obrazcu navedeni podatki popolni in resnični;
• da se zavedam, da je navajanje lažnih podatkov na obrazcu razlog za skrajšanje odloga plačila ali odstop banke
od odloga odplačevanja obveznosti, lahko pa je tudi prekršek (9. člen ZIUOPOK);
• da bom Banki sporočil, če se bo moj finančni položaj izboljšal tako, da bom sposoben odplačati obroke, za
katere je odobren moratorij, in da se zavedam, da lahko Banka prekine ali skrajša moratorij tudi, če na podlagi
podatkov iz vloge in drugih podatkov oceni, da je prekinitev oziroma skrajšanje odloga plačila upravičena;
• da lahko v primeru, da je kredit zavarovan pri zavarovalnici, slednja zahteva plačilo nadomestila za podaljšano
dobo zavarovanja, in da bom takšno nadomestilo povrnil Banki;
• da, če je kot oblika zavarovanja pri pogodbi, glede katere zahtevam odlog plačila, dogovorjeno zavarovanje pri
zavarovalnici, dovoljujem in pooblaščam Banko, da moje osebne podatke iz te vloge in podatke o aneksu (v
osnutku in/ali že sklenjenem), posreduje zavarovalnici zaradi urejanja povezanih vprašanj glede izvajanja
zavarovanja;
• da, če je kot oblika zavarovanja pri pogodbi, glede katere zahtevam odlog plačila, določena zastavna pravica
(npr. hipoteka na nepremičnini, zastava premičnin ali zalog, zastava vrednostnih papirjev itd.), dovoljujem, da
se vsi moji osebni podatki iz te vloge in podatke o aneksu (v osnutku in/ali že sklenjenem), razkrijejo
pristojnemu notarju, sodišču oz. drugemu registrskemu organu (AJPES, KDD idr.), vse za namen urejanja
povezanih vprašanj glede izvajanja zavarovanja;
• da mi Banka lahko svojo odločitev o tej vlogi sporoči na kateregakoli izmed zgoraj navedenih naslovov (po pošti,
na elektronski naslov, po telefonu);
• da imam na dan podaje te vloge v celoti poravnane vse obveznosti po pogodbi/ah, za katero/e želim odlog,
kolikor so dospele v plačilo do vključno 19. 10. 2020;
• da (i) mi je Banka zagotovila vse relevantne informacije o obdelavi mojih osebnih podatkov, (ii) me je Banka
opozorila na obstoj ter usmerila pozornost na Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov v Banki, ki so
dostopne v poslovalnicah in na spletni strani Banke.
Banka bo obdelovala vse podatke o kreditojemalcu in podatke o morebitnih porokih in/ali zastaviteljih iz tega naročila,
z namenom sklenitve dogovora o odlogu plačila - aneksa k pogodbi, glede katere zahtevate odlog plačila, skladno z
Zakonom o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), v skladu z veljavno zakonodajo.
Na temelju zakona Banka osebne podatke posameznikov posreduje v SISBON. Osebne podatke, pridobljene za zgoraj
navedeni namen, obdelujejo osebe, ki delajo v imenu in za račun Banke, to so njeni zaposleni in njeni pogodbeni
obdelovalci (npr. posredniki). Zbrane podatke Banka hrani ves čas trajanja poslovnega razmerja med stranko in Banko
in še 10 let po prenehanju poslovnega razmerja. Oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, ima pravico dostopa do
svojih osebnih podatkov, pravico njihovega popravka ali izbrisa, pravico do omejitve njihove obdelave, kot tudi pravico
do njihove prenosljivosti. Če oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, meni, da Banka krši pravila Splošne uredbe o
varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) lahko vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije ali
pristojnem organu iz druge države članice EU (zlasti države članice, v kateri prebiva ali v kateri dela). Podrobnejše
informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in pravicah posameznikov, so na voljo na spletnem naslovu
https://www.dbs.si/varstvo-osebnih-podatkov.
Kraj in datum: ___________________________
Kreditojemalec:___________________________

