
Naziv kreditne linije

Naziv sheme pomoči
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2.1. 2.2.

2.3. 2.4.

2.5.

2.6. Kriterij A Kriterij B

Kriterij C Kriterij D

Razmerje med neto finančnim 

dolgom in EBITDA znaša največ 

6,0

Razmerje med finančnim dolgom 

in lastniškim kapitalom znaša 

največ 3,0

2. Izpolnjenost kriterijev primernosti

Pravna oseba posluje najmanj 2 

poslovni leti (24 mesecev)

Pravna oseba ima najmanj 2,0 

zaposlena

Gre za pravno osebo, ki velja za žensko podjetništvo t.j.podjetje, v katerem ima ena ali več žensk skupaj 

večinski lastniški delež ali podjetje, ki ga vodi ženska.

Gre za pravno osebo, ki velja za mladega podjetnika t.j.podjetje, v katerem ima ena ali več oseb, mlajših 

od 30 let, skupaj večinski lastniški delež ali podjetje, ki ga vodi oseba, mlajša od 30 let).

Elektronski naslov kontaktne osebe Naslov spletne strani (podatek ni 

obvezen)

Pooblaščeni zastopniki

Davčna številka Matična številka

Skrajšan naziv

Zaporedna številka vloge

Sedež (naslov, kraj, pošta)

Naziv pravne osebe

IBAN koda računa, na katerega bo 

SID banka nakazala sredstva 

kredita

Banka, pri kateri je odprt račun, 

na katerega bo SID banka 

nakazala sredstva kredita

VLOGA ZA FINANCIRANJE

1. Osnovni podatki o pravni osebi

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za 

financiranje poslovanja malih in srednje velikih 

podjetij

Posebni pogoji financiranja poslovanja malih in 

srednje velikih podjetij

Število zbranih točk v skladu s 

posebnimi pogoji

Razmerje med EBITDA in 

finančnimi odhodki iz poslovnih 

obveznosti znaša najmanj 1,5

Ime in priimek kontaktne osebe Telefonska št. kontaktne osebe  

Datum prejema vloge
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3.1. 3.2.

4.1.

4. Namen zaprošenega kredita

Namen financiranja 

(pravna oseba 

opredeli, za katere 

namene v okviru 

primernih izdatkov 

bo porabila sredstva 

ter predvideno višino 

teh izdatkov)

3. Podatki o zaprošenem kreditu 

Znesek kredita (v EUR) Ročnost kredita (v mesecih)
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- Da

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Predstavitev stranke

- Akt o ustanovitvi družbe/statut

- Računovodski izkazi

- Predlog zavarovanj

- Dokazila o vrednosti v zavarovanje predlaganega premoženja

- Izjava za ugotavljanje skupine povezanih strank

- Izjava za ugotavljanje podjetja v težavah

- Izjava in posredovanje podatkov v zvezi z uvejavljanjem statusa MSP

- Izjava in posredovanje podatkov v zvezi s seštevanjem pomoči

- Potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije o plačanih davkih in prispevkih

- Podatki stranke ob vzpostavitvi poslovnega razmerja

Zakoniti zastopnik:

Priloge

(Ime in priimek)

Podpis zakonitega zastopnika:

Datum oddaje vloge:

sredstev kredita ne bo porabila za z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice EU, kot je pomoč, 

neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 

izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
Da

je seznanjena, da mora v primeru, da SID banka kredit odobri, vendar gospodarska družba kreditne pogodbe ne sklene, 

SID banki poravnati nadomestilo za pripravo in obdelavo vloge v višini 0,5 % od odobrenega zneska kredita oziroma 

največ 500 EUR, 
Da

je seznanjena, da izpolnjuje pogoje za nadaljno obdelavo vloge s strani strokovnih služb SID banke, v okviru katere se 

lahko vloga odobri, zavrne ali pa postane predmet dodatnih pogojev,
Da

da so vsi podatki, navedeni v Vlogi za financiranje in njenih prilogah ter predložene listine, resnični, točni, popolni in 

verodostojni, za kar prevzemamo materialno in kazensko odgovornost.
Da

izrecno dovoljuje SID banki, da javnosti posreduje naslednje podatke: naziv podjetja, naziv in trajanje projekta, višino 

prejete državne pomoči,
Da

izrecno dovoljuje SID banki, da hrani, obdeluje in uporablja na tej podlagi pridobljene podatke v skladu z vsakokrat 

veljavno zakonodajo in njenimi internimi pravili ter da jih skupaj s pridobljeno dokumentacijo po potrebi posreduje tretjim 

pooblaščenim osebam,
Da

soglaša, da jo SID banka lahko po elektronski pošti obvešča o ponudbah svojih storitev in storitev povezanih družb,

Gospodarska družba ima pravico to soglasje kadarkoli preklicati, in sicer s pisnim obvestilom na elektronski naslov.
Da

nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za 

nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom,
Da

dovoljuje, da SID banka vse podatke, navedene v Vlogi za financiranje in njenih prilogah, preveri pri pristojnih organih in 

institucijah,
Da

je seznanjena, da mora o vsaki spremembi podatkov iz Vloge za financiranje in njenih prilog, ali drugih dejstev, ki 

vplivajo na izpolnjevanje pogojev, v roku osmih dni od nastanka spremembe, pisno obvestiti SID banko, s priporočeno 

poštno pošiljko,
Da

Gospodarska družba izjavlja, da:

ne deluje v izključenem sektorju, kot je definiran z vsakokrat veljavnimi posebnimi pogoji,
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Polje Opis

3.1. Vnesite znesek kredita med 100.001 € in 1.000.000 €.

3.2. Vnesite želeno ročnost kredita v mesecih. Ročnost je lahko od 24 do 36 mesecev.

4.1. Vnesite za katere namene zaprošate za financiranje ter predvideno višino teh izdatkov.


