PRILOGA 2

IZTERJAVA PO ZPFIGD* - POROČILO KREDITODAJALKE
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Podatki po stanju na dan

PODATKI KREDITODAJALKE
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Matična št. kreditodajalke
Polni naziv kreditodajalke
Ime in priimek kontaktne osebe
Telefonska številka kontaktne osebe
Elektronski naslov kontaktne osebe
Datum izdelave poročila

PODATKI O POTEKU IZTERJAVE
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…

Zap. št. stolpca
Matična št. gospodarske družbe
Polni naziv gospodarske družbe
Postopek izterjave
Številka regresnega zahtevka terjatve RS**
Datum regresnega zahtevka terjatve RS
Znesek glavnice regresnega zahtevka terjatve RS v EUR

1

2

3

Stanje terjatev RS po stanju na zadnji dan meseca
Stanje terjatve RS v EUR (15=16+17+18)
- od tega glavnice terjatve RS v EUR
- od tega zamudne obresti RS v EUR
- od tega stroškov izterjave RS v EUR

Obveznost RS do kreditodajalke po stanju na zadnji dan meseca
Stanje stroškov kreditodajalke, ki bremeni RS v EUR
Opombe o izterjavi

Plačila terjatev RS do konca meseca

Datum 1. plačila terjatve RS
Znesek 1. plačila terjatve RS v EUR (22=23+24+25)
- od tega plačana glavnica terjatve v EUR
- od tega plačane zamudne obresti v EUR
- od tega plačani stroški izterjave RS v EUR
Datum 2. plačila terjatve RS
Znesek 2. plačila terjatve RS v EUR (27=28+29+30)
- od tega plačana glavnica terjatve v EUR
- od tega plačane zamudne obresti v EUR
- od tega plačani stroški izterjave RS v EUR
…

Opombe:
*
ZPFIGD - Zakon o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (Uradni list RS, št. 43/10)
**
RS - Republika Slovenija
Navodilo:
Vrstice 1, 7, 13, 21 in 26 – Datum se navede v obliki DD.MM.LLLL.
Vrstica 11 – Izpolni se ena izmed naslednjih možnosti: normalen - regresni zahtevek, odlog, obročno plačilo, odpis –
delni, odpis - v celoti, izvršba, tožba, stečaj, prisilna poravnava, likvidacija.
Vrstica … – Za tretje in nadaljnja plačila terjatev, ki se zgodijo v obdobju, za katerega se poroča, se doda po pet vrstic.
Vsi zneski v tabeli se navedejo na dve decimalni mesti brez oznake valute ali oznake za odstotek.

