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vloga za odobritev financiranja,
obrazec »Potrdilo delodajalca«
Podpisan in potrjen obrazec »Odstopna izjava in upravno
izplačilna prepoved«,
originalne plačilne liste za zadnje 3 mesece,
kopija izpiska prometa po transakcijskem računu za zadnje 3
mesece pred mesecem odobritve kredita oz. zadnjih 6 bančnih
izpiskov, v primeru, da je ostanek plače nižji od 604€
kopija osebnega dokumenta (obe strani)
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vloga za odobritev financiranja,
podpisan obrazec »Odstopna izjava in upravno izplačilna
prepoved«(2 izvoda),
originalno potrdilo o izplačilu pokojnine oz. obvestilo ZPIZ-a,
kopija izpiska prometa po transakcijskem računu za zadnji
mesec pred mesecem odobritve kredita oz. zadnjih 6 bančnih
izpiskov, v primeru, da je ostanek plače nižji od 604€
kopija osebnega dokumenta (obe strani)
kopija bančne kartice

OSEBE NA STARŠEVSKEM DOPUSTU
plačilne liste se smiselno nadomesti z:
Ø veljavno odločbo Centra za socialno delo, iz katere je razvidna
višina odmerjenega neto mesečnega starševskega nadomestila
ali
Ø obvestilo CSD o višini nakazila starševskega nadomestila za
zadnji mesec pred mesecem odobritve kredita.

PREJEMNIKI DRUŽINSKE POKOJNINE
dodatno predložijo:
Ø odločbo, iz katere je razvidna višina in doba prejemanja
družinske pokojnine, skladno z veljavnim zakonom o družinskih
pokojninah in
Ø potrdilo o šolanju, če je prejemnik dijak ali študent in je čas
prejemanja pokojnine vezan na čas šolanja.

ZAPOSLENI V TUJINI
Veljajo enaki pogoji kot za zaposlene v Sloveniji, edini pogoj je, da
je TRR odprt v Sloveniji.

PREJEMNIKI RENTE/POKOJNINE IZ TUJINE
dodatno predložijo:
Ø kopijo odločbe ali drugega dokumenta, iz katerega je razviden
podatek o višini in datumu izteka prejemanja rente ali tuje
pokojnine,
Ø izpis mesečnih prilivov iz naslova rente ali pokojne za zadnji
mesec pred mesecem odobritve kredita in izpis odtegljajev
preko trajnih nalogov za plačilo kreditov in lizingov za zadnji
mesec pred mesecem odobritve kredita

OSEBE, KI SO DIREKTORJI OZIROMA POSLOVODNE OSEBE IN
LASTNIKI ENOOSEBNIH DRUŽB IN IMAJO Z DRUŽBO SKLENJENO
POGODBO O ZAPOSLITVI
dodatno predložijo:
Ø potrdilo o plačanih davčnih obveznostih družbe, ki ga izda
pristojni davčni urad ali
Ø izpis iz spletnega portala Durs e-davki, pri čemer datum izdaje
potrdila ne sme biti starejši od 15 dni ob vložitvi zahteve za
odobritev financiranja
Ø plačilne liste in izpiske TRR za zadnjih 6 mesecev
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vloga za odobritev financiranja,
izpis iz registra kmetijskih gospodarstev za KMG-MID,
potrdilo o katastrskem dohodku, ki ga izda in overi pristojni
davčni urad,
potrdilo zadruge ali druge organizacije o vrednosti odkupa
pridelkov v zadnjih dvanajstih mesecih,
izpis prometa na transakcijskem računu po mesecih za
zadnjih dvanajst mesecev,
kopija osebnega dokumenta nosilca dejavnosti (obe strani)
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