Izjava o vzdrževanih članih
Banka mora skladno s Sklepom o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva objavljenega v Uradnem listu
št. 64 z dne 25.10.2019 od kreditojemalca pridobiti podatek o številu in statusu vzdrževanih članov v gospodinjstvu
kreditojemalca, ki jih upošteva v odplačilno sposobnost kreditojemalca.
S podpisom na izjavi potrjujem da:
 NE preživljam družinskega člana ali druge osebe, ki jo moram preživljati po zakonu
 DA, preživljam družinskega člana ali drugo osebo, ki jo moram preživljati po zakonu
(izberite eno od navedenih dveh možnosti, in v primeru, da ste skladno z zakonom obvezni preživljati družinskega
člana ali drugo osebo v tabeli v desnem stolpcu označite kategorijo, v katero spada(jo) vaš(i) vzdrževani član(i)):
Status vzdrževane osebe

Znesek €

1

odrasla oseba ali samska oseba ali odrasla oseba, ki je v institucionalnem varstvu

402,18

2

odrasla oseba ali samska oseba, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na
mesec*

506,75

3

odrasla oseba oziroma samska oseba, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur
607,29
na mesec

4

samska oseba med dopolnjenim 18. in dopolnjenim 26. letom starosti, prijavljena
pri zavodu za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb oziroma v evidenci iskalcev
281,53
zaposlitve, ki ima prijavljeno stalno prebivališče na istem naslovu kot starši ali
dejansko prebiva z njimi ter imajo starši dovolj lastnih sredstev za preživljanje

5

samska oseba, ki je trajno nezaposljiva ali trajno nezmožna za delo ali je starejša od
63 let (ženska) oziroma 65 let (moški), ki ima prijavljeno stalno ali začasno
305,66
prebivališče na istem naslovu kot osebe, ki niso družinski člani po tem zakonu in
imajo dovolj lastnih sredstev za preživljanje, oziroma dejansko prebiva z njimi

6

otrok osebe, dokler ga je ta dolžna preživljati

7

povečanje za vsakega otroka v enostarševski družini, kadar je drugi od staršev umrl
in otrok po njem ne dobiva prejemkov ali je drugi od staršev neznan ali kadar otrok 72,39
po drugem od staršev prejemkov za preživljanje dejansko ne prejema

8

vsako naslednja odrasla oseba

229,24

9

vsaka naslednja odrasla oseba, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na
mesec

333,81

10 vsaka naslednja odrasla oseba, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na
mesec

Število

Preživljam sam DA/NE

237,29

281,53

* Kot delovno aktivne osebe se štejejo zaposlene osebe, osebe, ki opravljajo dejavnost, osebe, ki so vključene v ukrepe aktivne politike zaposlovanja in programe
psihosocialne rehabilitacije, katerih cilj je zaposlitev, družinski pomočnik po zakonu, ki ureja socialno varstvo, osebe, ki so upravičene do delnega plačila za
izgubljeni dohodek po zakonu, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o opravljanju volonterskega pripravništva,
osebe, ki imajo sklenjen pisni dogovor o prostovoljskem delu po zakonu, ki ureja prostovoljstvo, ter osebe, ki so vključene v zaposlitveno rehabilitacijo. Te osebe
so lahko upravičene do dodatka za delovno aktivnost, ki je dodatek k minimalnemu dohodku delovno aktivne samske osebe ali odraslega družinskega člana,
namenjen spodbujanju k delu ali ohranjanju motivacije za delo in je odvisen od dejanskega števila opravljenih ur.
Ne glede na zgornjo tabelo se za osebe, ki so vključene v programe psihosocialne rehabilitacije ter za osebe, ki imajo sklenjen pisni dogovor o prostovoljnem
delu, šteje, da so delovno aktivne v obsegu od 60 do 128 ur mesečno. Navedeno pomeni, da omenjenim osebam, ne glede na dejansko število opravljenih ur
mesečno, po zakonu pripada vedno nižji dodatek za delovno aktivnost (ali 0,28 osnovnega znesla minimalnega dohodka ali 0,14 osnovnega znesla minimalnega
dohodka).

S podpisom te izjave kot priloge Vlogi za odobritev kredita jamčim za točnost in resničnost podatkov, ter se
zavedam, da pomeni posredovanje neresničnih ali nepopolnih podatkov kršenje Zakona o potrošniških kreditih.
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