
Zahtjev za produljenjem odgode plaćanja leasinga (moratorij) - 
Fizičke osobe, slobodna zanimanja, obrtnici „dohodaši“ i „paušalci“

Potpisom ovog Zahtjeva potvrđujem da sam podnio/podnijela “Zahtjev za odgodu plaćanja (moratorij) Fizičke osobe, slobodna zanimanja, 
obrtnici, „dohodaši“ i „paušalci“” društvu UniCredit Leasing Croatia d.o.o. uz koji je predana potrebna dokumentacija i dane izjave te potvrđujem 
da je Zahtjev odobren i sklopljen Dodatak/ci ugovoru/ima o leasingu.

PODACI O PRIMATELJU LEASINGA

PODACI O POSLODAVCU 
(ne ispunjavaju kategorije primatelja leasinga: slobodna zanimanja, obrtnici „dohodaši“ i „paušalci“)

Ime / Naziv Primatelja leasinga:

Naziv poslodavca:

Adresa Primatelja leasinga:

Sjedište/adresa:

OIB:

OIB:

 Djelatnost/područje obavljanja rada:

Fizička osoba - potvrđuje da je zaposlen kod poslodavca koji posluje na području Jadrana, a bavi se turističkom djelatnošću odnosno 
djelatnostima koje su usko povezane s turizmom na koji pandemija COVID19 ima najznačajniji utjecaj. 

Slijedom navedenog, primatelj leasinga podnosi ovaj Zahtjev za produljenjem odgode plaćanja za dodatnih        mjeseci (unijeti broj mjeseci 
dodatne odgode plaćanja, s time da maksimalni ukupan period odgode plaćanja može biti 12 mjeseci), pod istim uvjetima pod kojima je 
inicijalno odobrena odgoda plaćanja, za sljedeće ugovore o leasingu:

Potpisom ovog zahtjeva Primatelj leasinga (označiti odgovarajuću kategoriju primatelja leasinga):

Slobodna zanimanja, obrtnici „dohodaši“ i „paušalci“ - potvrđuje da:
- redovito više od 50 % godišnjih prihoda ostvaruje u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna;
- se bavi djelatnošću turizma i/ili drugim djelatnostima na koje izravno ili neizravno utječe turistička sezona.
- svoje navode potkrjepljuje pregledom prihoda kako slijedi:

broj ugovora 

broj ugovora

broj ugovora

broj ugovora

Djelatnost klijenta:

u HRK

Poslovni prihodi 2019.

Poslovni prihodi 1. 6. – 30. 9. 2019.



Zahtjev za produljenjem odgode plaćanja leasinga (moratorij) - 
Fizičke osobe, slobodna zanimanja, obrtnici „dohodaši“ i „paušalci“

Ako UniCredit Leasing Croatia d.o.o. smatra ovaj Zahtjev prihvatljvim, o tome će obavijestiti primatelja leasinga i zatražiti od njega da dostavi 
potpisane primjerke Dodataka ugovorima o leasingu i/ili drugu dokumentaciju te da prema potrebi osigura potpis sudužnika, jamaca, založnih 
dužnika i/ili drugih osoba. Ako UniCredit Leasing Croatia d.o.o. smatra ovaj Zahtjev neprihvatljivim, o tome će obavijestiti primatelja leasinga.

Podnošenjem ovog Zahtjeva potpisnik potvrđuje da je ovlašten za zastupanje primatelja leasinga i da ima sve potrebne ovlasti za davanje 
pravno relevantnih izjava i očitovanja u vezi sa sadržajem i predmetom ovog Zahtjeva.

Mjesto i datum Potpis podnositelja Zahtjeva

ko
lo

vo
z 

20
20

.

broj ugovora

broj ugovora

broj ugovora

broj ugovora

broj ugovora

broj ugovora 

Potpisom ovog Zahtjeva potvrđujem da su sve moje Izjave i obveze iz predmetnog Zahtjeva za odgodom plaćanja (moratorija) i Dodatka 
ugovoru o leasingu i dalje valjane. 

dalje u tekstu: Ugovor o leasingu ili Ugovori o leasingu, kako je primjenjivo 
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