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Prosim za dodelitev brezobrestnih povratnih sredstev pri SindikatuKLI Slovenije
v vi5ini 300 eur ali 600 eur (Zeljeno obkroZi).
Dovoljujem upravno izpladilno prepoved na plado oziromase zavezujem, da bom
anuitete sam/a nakazovaUa, de tega iz objektivnih ruzlogov ne bi mogla
nakazovati druLbav kateri sem zaposlen/a.
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KREDITNO POGODBO 5t.
1. CLEN

Hranilnica odobri kreditojemalcu na osnovi sklepa sindikata KZI Slovenije in sklepa kreditne komisije hranilnice z dne
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v skupnem znesku: 300 EUR
, z dobo vra6anja
gotovinski kredit iz depozita
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Kreditojemalcu se kredit:
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na njesovosebni radun.,glsg
izplada na blagajni hranilnice.

z.

S0g0AOe{Ul {lL

0",,,n,

Hfr

eleN

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se na podlagi sklepa sindikata KZl Slovenije, izpladilo vzajemne pomodi v
hranilnici vodi kot brezobresten kredit.
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Vi5ina meseine anuitete na dan sklenitve pogodbe je
EUR. Stevilo anuitet je.......
Kreditojemalec zadne z odpladevanjem kredita v prvem naslednjem mesecu po kori5denju kredita. Anuitete se
nakazujejo ob vsakem izpladilu pla6e na poravnalni radun hranilnice 5t.: 01000-0006100025, s sklicevanjem na Stevilko
kreditne pogodbe do kondnega odpladila kredita.
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Kreditojemalec in hranilnica sta sporazumna, da po sklepu sindikata KZl Slovenije, kreditojemalec pla6a vse stro5ke
kredita.
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tz. cleru
Kreditojemalec lahko odstopi od kreditne pogodbe brez navedbe razloga tudi, kadar je kredit Ze drpal, v 14 dneh od
dneva sklenitve kreditne pogodbe oziroma od dneva, ko prejme informacije iz tretjega in petega odstavka 10. dlena
Zakona o potrosniskih kreditih, de je ta dan poznejSi kot dan sklenitve kreditne pogodbe. Kreditolemalec uveljavlja
pravico do odstopa od pogodbe z obvestilom pisno na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov, ki ga po5lje hranilnici
v rokih iz prej5njega odstavka. ee kreditojemalec uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe po drpinju kredita, mora
-hranilnici
hranilnici pladati glavnico brez nepotrebnega odlasanja ali najpozneje v 30 dneh od dneva, ko je
poslal
obvestilo o odstopu.

ee kreditojemalec odstopi od pogodbe, mu hranilnica ne sme zaradunati nobenih drugih stroskov, razen morebitnih
nepovratnih stro5kov, ki jih je hranilnica placala v postopku pred sodi5di, upravnimi organi ali osebami z javnim
pooblastilom.
13. ELEN

Kreditojemalec lahko kadarkoli med trajanjem pogodbe brezpladno. prejme izradun o stanju kredita v obliki
amortizacijskega na6rta. Kreditojemalec ima pravico, da kadarkoli v celoti ali delno izpolni svoje obveznosti po kreditni
pogodbi.
14. ELEN
Kreditojemalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da ga je hranilnica ob odobritvi kredita seznanila s kreditnimi pogoji
hranilnice, z nadinom doloditve mesedne obveznosti.
15. ELEN

Za re5evanje zunajsodnih sporov je pristojen Poravnalni svet pri Zdrulenju bank Slovenije za zunajsodno re5evanje
sporov, na katerega lahko kreditojemalec naslovi svojo prito2bo v zveziz domnevnimi krSitvami hranilnice pri opravljanju
storitev po Zakonu o potro5ni5kih kreditih.
16. ELEN
Morebitne sodne spore iz te pogodbe reSuje pristojno sodiSde po stalnem bivaliSdu kreditojemalca.
17. ELEN
Pristojen organ za nadzor nad izvajanjem dajanja kreditov je Banka Slovenije, Slovenska 35, 15OS Ljubljana.
1S. ELEN
Storitev je na podlagi 4. a 16. 44. clena ZDDV-1

.

19. ELEN
Pogodba zaine veljati z dnem, ko jo podpiSeta obe stranki. Napisana je v dveh izvodih, ki ga v originalu prejmeta
hranilnica in kreditojemalec, kopijo kreditne pogodbe pa prejmeta njegov delodajalec in sindikat.
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uprava HRANILNICE
J. Mesi6, Elanica J. Stegne, predsednik
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DELAVSKA HRANILNICA d.d. Ljubtjana
Miklo5iteva 5, Ljubljana

Odstopna izjava in upravno

-

izplaEilna prepoved

Podpisani
roJen

rl:cri.teUA
zacasno

oorur"ntu44l

reg. 5t. identifikacijskega
sem zaposlen v/

222 3

, ki ga je izdat

st
(nuiv delodajalc4 nclov in

(v nadalj evanju izpladevalec

5t. zadeve ZPIZ:

nepreklicno odstopam

v korist Delavske hranilnice d.d, Ljubljana

(vnadatjevanju: n,anirnica;

d€l Sr'ojih terjatev iz naslova osebnega prejemka

v znesku

EUR mesedno,

z besedo
predvidoma

EVTOV,

mesecev,

od vkljudno

naprej, vse dokler izplaievalec osebnega prejemka ne prejme

obvestila hranilnice o poplaiilu teflatve iz kreditne pogodbe 5t.
Kot kreditojemalec/ka se zavezujem, da bodo mesedne anuitete poravnane do zadnjega v mesecu. Zapadle mesedne anuitete bom
nakazoval/a sam/a,.ie tega iz kakrSnega koli vzroka ne bo storil moj izplaievalec osebnega prejemka.
Vse morebitne stro5ke v zvezi z odtegovanjem mojega osebnega prejemka in nakazovanjem tega nosim sam/a,
Izpladevalcu osebnega prejemka bo hranilnica sporodila viSino meseine obveznosti in vsako njeno spremembo.
Hranilnica lahko spremeni viSino mesedne obveznosti med letom, de ugotovi, da obveznost ne zadoida za odplaiilo kredita.
Na podlagi nepreklicnega odstopa terjatve sogla5am z upravno - izpladilno prepovedjo na moj osebni prejemek, pri demer bo
izpladevalec osebne,ga prejemka v skladu z mojo odstopno izjavo odtegoval mesedno obveznosti za poplaiilo kredita, terjih nakazoval

na poravnalni raEun Delavske hranilnice d.d. Ljubljana 5t. 01000-0006100025

vse do popolnega popladila kredita.
Pri nakazilu bo obvezno navedena Stevilka kreditne pogodbe, ki bo napisana na seznamu za vsako odpladilo anuitete.
Izrecno dovoljujem izpladevalcu osebnega prejemka, da zaradi spremembe mesedne obveznosti te obveznosti nakaie hranilnici.
Izplaievalec osebnega prejemka bo nakazoval spremenjene obveznosti v skladu s to izjavo tako, kot mu bo spremembo sporodala
hranilnica.
Izpladevalec osebnega prejemka se zavezuje, da bo v primeru prenehanja kreditojemaldevega delovnega razmerja ali upokojiwe
prenesel odstopno izjavo in upravno izplafilno prepoved na novega izplaievalca osebnega prejemka, ter o tem takoj obvestil
hranilnico. Pravtako.bo izpladevalec osebnega prejemka obvestil hranilnico in ji predloiil odstopno izjavo kreditojemaica in upravnoizpladilno prepoved, de mu ne bo znano, s kom je kreditojemalec sklenil novo delovno razmerje.
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Kraj in datum

Kreditojemate.

Zig in podpis poobla5denih oseb
izpladevalca osebnega prejemka

Delavska hranilnica d.d, Ljubljana
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DELAVSKA H RAN I LNI CA d.d.
LJUBLJANA, Miklo6ideva 5

vedbe. To ne velja, de poseben zakon prepoveduje
informacijo.
avica do osnutka kreditne pogodbe
ik ima pravico do brezpladnega izvoda osnutka
pogodbe. To ne velja , 6e ob vloZitvi zahteve
kredita z njim ni pripravljen skleniti kreditne

asovno obdobje, v t<aterern preOtrodne tnformacip
jejo dajalca kredita

V primeru fiksne obrestne mere ti podatkiveljajo 5
delovnih dni od izdaje predhodnih informacij, v primeru
spremenljive obrestne mere pa na dan izdaje predhodnih

lzjavljam, da sem te informacije v celoti prebral/a, da so mi bile dodatno obrazlo2ene ter da sem razumel/a vsa

dolodila in z njimi v celoti sogla5am.

Obrazec "Predhodne informacije za potro5niskih kredit" je pripravljen v dveh izvodih, od katerih je eden namenjen

dajalcu kredita, drugi pa kreditojemalcu.

Datum priprave informacij:

Pripravil:

Podpis slranke:
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PRILOZITI JE POTREBNO SE:
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Zadnje tri placilne liste
KopUo osebnega dokumenta (osebna tzkaznica ali
potni list)
KopUo bandne izkaznice
KopUo pogodbe o zaposlitvi
Davdna Stevilka
Tuji drZavljani priloZijo 5e podpis an obrazec PIO in
kopijo veljavnega delovnega dovoljenja

