IZJAVA
Podpisani ………………………………………………….. (ime in priimek), davčna številka ……………………….. sem
seznanjen, da moram banki, za namen obravnave vloge za odobritev kredita, posredovati podatek o preživljanju
družinskega člana ali druge osebe, ki jo moram preživljati po zakonu.
Izjavljam (ustrezno obkrožite in v primeru odgovora DA izpolnite spodnjo tabelo):
-

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:

Status družinskega člana ali druge osebe, ki jo moram preživljati po zakonu

Število

Preživljam
sam DA/NE

otrok
samska oseba med dopolnjenim 18. in dopolnjenim 26. letom starosti, prijavljena pri
zavodu za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb oziroma v evidenci iskalcev
zaposlitve, ki ima prijavljeno stalno prebivališče na istem naslovu kot starši ali dejansko
prebiva z njimi ter imajo starši dovolj lastnih sredstev za preživljanje
otrok 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 po drugem od staršev
prejemkov za preživljanje dejansko ne prejema
odrasla oseba ali samska oseba ali odrasla oseba, ki je v institucionalnem varstvu
odrasla oseba ali samska oseba, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na
mesec*
odrasla oseba oziroma samska oseba, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na
mesec
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 prebivališče na
istem naslovu kot osebe, ki niso družinski člani in imajo dovolj lastnih sredstev za
preživljanje, oziroma dejansko prebiva z njimi

* 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).
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