SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE
Dalmatinova 4, 1000 LJUBLJANA, T: 01 43 41 200, www.sindikat-git.si

Na osnovi Statuta Sindikata delavcev GiT Slovenije je predsedstvo SGIT Slovenije na svoji 29. seji dne
21. marca, 2017 sprejelo naslednji

PRAVILNIK O DODELJEVANJU
BREZOBRESTNIH POVRATNIH SREDSTEV
1. člen
S temi pravili se določajo pogoji za dodeljevanje brezobrestnih povratnih sredstev (v nadaljnjem besedilu:
BPS) članom Sindikata delavcev GiT Slovenije (v nadaljevanju sindikat GiT).
2. člen

Član sindikata GIT lahko BPS pridobi praviloma enkrat letno. Član lahko BPS pridobi tudi dvakrat
letno, pod pogojem, da skupna doba vračanja obeh odobrenih BPS praviloma ne presega dobe
12.mesecev.
3. člen
BPS se članom sindikata GiT dodeljujejo v TREH višinah: 300 EUR, 500 EUR in 600 EUR.
4. člen
Rok vračila BPS je najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev. Število obrokov vračanja v tem okviru določi
prosilec.
5. člen
Sredstva za dodeljevanje BPS zagotavlja sindikat GiT, ki iz prostih sredstev izloči in deponira v Delavski
hranilnici garancijski depozit, ki služi kot varščina za vračilo BPS in je vezan za enako dobo, kot so
odobreni krediti.
6. člen
Delavska hranilnica izplačuje BPS članom sindikata GiT kot nakazilo na osebni račun prejemnika ali kot
izplačilo na blagajni DH. Delavska hranilnica vodi ločeno analitično evidenco o prejemnikih BPS ter
sindikat tekoče mesečno obvešča o vseh morebitnih neplačanih zapadlih obrokih.
7. člen
BPS lahko najamejo pod enakimi pogoji vsi člani sindikata GiT. Tuji državljani z začasnim delovnim
dovoljenjem morajo najeta BPS povrniti do izteka delovnega dovoljenja. Člani, ki so zaposleni za določen
čas, morajo najeta BPS povrniti do konca veljavnosti pogodbe o zaposlitvi.
8. člen
BPS se ne obrestujejo in so zavarovana z garancijskim depozitom. Člani nosijo skupne stroške v višini: 12
EUR za 300 EUR kredita in 20 EUR za 500 EUR kredita. Stroški se plačajo ob odobritvi kredita.
9. člen
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Član za pridobitev BPS predloži sledečo dokumentacijo:
 Kreditna pogodba - v dveh izvodih (z datumom veljavnosti 03/2017),

 Odstopna izjava in upravno izplačilna prepoved - v dveh izvodih (potrjena s strani delodajalca),
 Podpisan zadnji del predhodne informacije - v dveh izvodih,
 Vprašalnik o politični izpostavljenosti stranke,
 DH samopotrdilo, v kolikor je tuj državljan,
 Fotokopija osebnega dokumenta (v kolikor ni državljan RS, obvezna priloga: Potrdilo o stalnem
prebivanju v RS)
 Fotokopija davčne številke,
 Fotokopija bančne kartice,
 Fotokopija treh plačilnih list.
 podpisana osebna izjava kreditojemalca pri najetem kreditu BPS v višini nad 300 €, da v
primeru odpovedi delovnega razmerja ali stečaja, dovoli izplačevalcu plače – delodajalcu, da se
celoten še neodplačan znesek BPS kredita odtrga od zadnje plače oz. se poračuna pri izplačani
stečajni masi sredstev, ki jih dobi delavec iz tega naslova na svoj TRR.
Član ne sme pozabiti podpisati vseh dokumentov in naj ne pozabi napisati telefonsko številko, na
katero je dosegljiv.
10. člen
Vloge za pridobitev BPS se zbirajo na sedežu sindikata GiT vsak mesec do 25. dne v mesecu in se nato
zbrane posredujejo Delavski hranilnici d.d. v obdelavo. Delavska hranilnica izvede nakazilo BPS (okvirno)
5. delovni dan v mesecu. Prvi obrok BPS se prejemnikom BPS odtegne pri izplačilu plače v naslednjem
mesecu.
11. člen

V primeru, da delodajalec prosilcu iz kakršnega koli razloga ne potrdi administrativne prepovedi in
odkloni odtegovanje in nakazovanje posameznih obrokov, lahko član BPS vrača v obliki trajnika
iz osebnega računa. Nakazilo BPS se izvede, ko prosilec na podlagi obvestila o odobritvi BPS na
DH d.d. dostavi potrdilo svoje banke o odprtju trajnega naloga za odplačevanje obrokov iz
osebnega računa. V tem primeru je maksimalna višina BPS do 500 eur.
12. člen
V primeru, da ima prosilec BPS pri Delavski hranilnici že najet dolgoročni kredit, lahko BPS pridobi le pod
pogojem, da redno poravnava posamezne obroke kredita in ima poravnane vse zapadle obveznosti.
13. člen
Član, ki odobrenih BPS ne odplačuje redno in v skladu s kreditno pogodbo ter odstopno izjavo, v obdobju
dveh let od odplačila BPS ne more zaprositi za nova sredstva.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati po tem, ko ga je sprejel izredni kongres Sindikata delavcev GiT
Slovenije,1.1.2010.Spremembe in dopolnitve pa je sprejemalo predsedstvo sindikata GIT Slovenije na
predlog NO SGITS na svojih rednih sejah : dne 15.4.2016 , 21.3.2017 IN 7.7. 2017 .
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Predsednik sindikata GiT:
Kristijan Lasbaher, l.r.
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