ZAHTEVA ZA VERIFIKACIJO NEIZPLAČANE
STARE DEVIZNE VLOGE

I. PODATKI O UPRAVIČENCU

(ime in priimek oziroma naziv)
(kraj rojstva)

(datum rojstva DD/MM/LLLL)

(ime in priimek oziroma naziv na dan 31. 12. 1991, če je po tem datumu prišlo do spremembe imena
in priimka oziroma naziva upravičenca)

Davčna številka (če upravičenec nima davčne številke, vnesite
drugo identifikacijsko številko, in navedite, za kakšno številko gre
– npr. matična številka, številka zdravstvenega zavarovanja...)

(stalno prebivališče oziroma sedež: ulica, hišna številka)

(poštna številka)

(kraj)

(država)

Če pošte ne sprejemate na zgoraj navedenem naslovu, navedite naslov za prejemanje pošte:

(naslov: ulica, hišna številka)

(poštna številka)

(kraj)

Osebni dokument:

(država)
Kraj izdaje:

Številka

(vrsta/tip)
Številka osebnega dokumenta:

NEOBVEZNO: Za morebitna obvestila zaradi hitrejše izvedbe postopka bo upravičenec dosegljiv:
− po telefonu številka
− na elektronskem naslovu

II. PODATKI O ZAKONITEM ZASTOPNIKU/POOBLAŠČENCU
(ustrezno obkrožite, ali zahtevo vlaga zakoniti zastopnik ali pooblaščenec; podatki se vnesejo samo,
če upravičenec vlaga zahtevo po zakonitem zastopniku oziroma pooblaščencu)

(ime in priimek oziroma naziv)

(datum rojstva DD/MM/LLLL)

(stalno prebivališče oziroma sedež: ulica, hišna številka)

(poštna številka)

(kraj)

(država)

NEOBVEZNO: Za morebitna obvestila zaradi hitrejše izvedbe postopka bo zakoniti zastopnik oziroma
pooblaščenec dosegljiv:
− po telefonu številka
− na elektronskem naslovu

III. PODATKI O NEIZPLAČANI STARI DEVIZNI VLOGI
Račun, odprt pri (obkrožite):

× Glavni podružnici Zagreb

× Glavni podružnici Sarajevo

Številka knjižice/računa:

Poslovna enota (neobvezno)

Številka knjižice/računa:

Poslovna enota (neobvezno)

Številka knjižice/računa:

Poslovna enota (neobvezno)

IV. PODATKI O IZPLAČILIH Z DEVIZNE KNJIŽICE OZIROMA DEVIZNEGA RAČUNA PO 31. 12. 1991
Sredstva so bila delno izplačana (obkrožite):

× DA

(znesek in valuta)

dne

(znesek in valuta)

dne

× NE
V. PODATKI O PRENOSU NA POSEBNE RAČUNE ZA UPORABO V PRIVATIZACIJSKEM POSTOPKU
(t. i. »JEDINSTVENI RAČUN GRADJANINA« oziroma »JEDINSTVENI PRIVATIZACIJSKI RAČUN«)
(izpolnijo samo upravičenci z neizplačano staro devizno vlogo pri Glavni podružnici Sarajevo)
Sredstva so bila prenesena na t. i. »jedinstveni račun gradjanina« oziroma »jedinstveni privatizacijski račun«:

× DA
× NE

(znesek in valuta)

dne

VI. PODATKI O SPREMEMBAH IMETNIKA STARE DEVIZNE VLOGE PO 31. 12. 1991
Če upravičenec ni bil imetnik devizne vloge na dan 31. 12. 1991, navedite podlago za pridobitev (obkrožite)

○ dedovanje v deležu:
○ pravni posel (napišite vrsto pravnega posla): 
Imetnik devizne vloge na dan 31. 12. 1991 je bil/-a

(ime in priimek)

(datum rojstva DD/MM/LLLL)

Pri prenosu terjatve na podlagi pravnega posla vpišite datum evidentiranja pri Glavni podružnici Zagreb oziroma
Glavni podružnici Sarajevo: 
.

VII. PODATKI ZA IZPLAČILO V EUR
Po končanem postopku verifikacije naj se izplačilo devizne vloge s pripadajočimi obrestmi izvede na transakcijski
oziroma osebni račun:
imetnik računa:

(ime in priimek)

številka računa v EUR:
račun odprt pri banki:

(številka)

(naziv banke)

(naslov poslovne enote banke)

VIII. PODPIS
V

, dne
(Podpis vlagatelja)

PROSTOR ZA OVERITEV PODPISA

IX. PRILOGE
1. PRILOGA I: Izjava (o tem, da stara devizna vloga ni bila prenesena na drugo osebo).
2. PRILOGA II: Dokazilo o imetniku in številki transakcijskega oziroma osebnega računa v valuti EUR, na katerega
bodo nakazana sredstva z neizplačane stare devizne vloge. To dokazilo izda banka, vsebovati pa mora naslednje
podatke:
− priimek in ime ter datum rojstva imetnika računa,
− številko transakcijskega računa
− račun v IBAN-strukturi, če ta obstaja,
− ime banke in naslov podružnice banke, v kateri je račun odprt,
− kodo BIC/SWIFT banke.
3. PRILOGA III: Dodatne navedbe upravičenca v zvezi z zahtevo.
4. K točki I: priložite fotokopijo osebnega dokumenta upravičenca.
5. K točki II: priložite pooblastilo ali drug akt, ki daje podlago za zastopanje, če upravičenec vlaga zahtevo po zakonitem zastopniku ali pooblaščencu:
− če upravičenec vlaga zahtevo po pooblaščencu – pooblastilo,
− če upravičenec vlaga zahtevo po zakonitem zastopniku (npr. otrok po starših, pravna oseba po zakonitem
zastopniku) – listino, iz katere izhaja upravičenost zastopanja.
6. K točki III: priložite dokazila o stari devizni hranilni vlogi (npr. izvirnik ali kopijo devizne hranilne knjižice ali pogodbe o depozitu ali druge listine, ki izkazujejo obstoj in višino terjatve).
7. K točki VI: priložite
− potrdilo o evidentiranju prenosa pri podružnici;
− pravni akt, ki je podlaga za pravno nasledstvo (dokumenti o prenosu imetništva oziroma lastništva):
• pri dedovanju pravnomočni sklep o dedovanju ali drugo listino, ki po pravu države upravičenca velja za
dokazilo o dedovanju,
• pri prenosu s pravnim poslom darilno, prodajno ali drugo pogodbo,
• če je bilo prenosov več, je treba predložiti verigo dokazil.

Priloga I
IZJAVA
(izpolni in podpiše upravičenec)

Podpisani
rojen dne

,
v kraju

,

pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da neizplačane stare devizne vloge do vložitve zahteve za
verifikacijo nisem prenesel na drugo osebo.

Podpis

PRILOGA II
DOKAZILO O IMETNIKU TRANSAKCIJSKEGA OZIROMA OSEBNEGA RAČUNA, ODPRTEGA V VALUTI EUR,
NA KATEREGA BODO NAKAZANA SREDSTVA Z NEIZPLAČANE STARE DEVIZNE VLOGE
(izpolni oziroma potrdi banka, pri kateri je odprt račun)

Podatki o imetniku računa
Ime in priimek:
Datum rojstva:

Podatki o računu
a) Številka računa, odprtega v Sloveniji (če naj se plačilo izvede na račun, odprt v Republiki Sloveniji):
SI56

b) Številka računa, odprtega v tujini (če naj se izplačilo izvede na račun, odprt v tujini – račun mora biti odprt
v valuti EUR):
IBAN:
Koda BIC/SWIFT banke:
Ime banke:
Naslov banke:

Žig in podpis odgovorne osebe banke

PRILOGA III
DODATNE NAVEDBE UPRAVIČENCA

