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Nujno obvestilo vsem članom SVS v zvezi z izplačili iz SODPZ

Obveščamo vse člane, da je na Kapitalski družbi d.d. prišlo do sedaj še neznane napake pri izplačilih oz.

pošiljanju obvestil obračunov izplačil odkupne vrednosti enot premoženja, po do sedaj znanih ugotovitvah zaradi

preobremenjenosti računalniškega programa . Ob 1.000 članov SVS, za katere je izplačilo bilo izvedeno pred

dvema dnevoma odvetnikoma SVS, ta po naših podatkih nista prejela obvestil za 303 člane SVS. Tudi pri tistih, ki

niso podali zahteve preko SVS je prišlo do enake napake. Na Kapitalski družbi d.d. se trudijo pri odpravi napake

oz. odpravljajo posledice napake, katere posledica je, da vsi upravičenci še niso prejeli nakazila sredstev. Vse

člane SVS naprošamo za strpnost in enako svoje zavarovance naproša Kapitalska družba d.d., ki bo po ugotovljeni

napaki in po odpravljenih vseh posledicah na svoji spletni strani tudi pojasnila vzroke za zaplete, do katerih je

prišlo zaradi nepredvidene velike količine izplačil iz SODPZ.

Vse člane SVS naprošamo, da naj potrpijo in počakajo na izplačilo še kakšen dan ali dva. SVS in naša odvetnika s

Kapitalsko družbo rešujemo nastalo situacijo in upamo, da nam bo s Kapitalsko družbo d.d. spelo čim prej izvesti

vsa izplačila upravičencem. Situacija je zelo kočljiva, saj imata odvetnika na svojem računu več milijonov evrov

za katere ne vesta komu jih je potrebno prenakazati, za vse za katere sta prejela obvestila, pa sta vsa nakazila že

izvedla včeraj.  Naprošamo vas tudi, da počakate na nakazilo in, da posamično po telefonu in e-pošti ne sprašujete

kdaj boste prejeli nakazilo, saj se z vsakim klicem odvetnikoma SVS, na Kapitalsko družbo d.d. ali SVS čas do

izplačila podaljšuje, saj v času telefonskih pogovorov ni možno odpravljati opisane napake. Naprošamo tudi druge

sindikate obrambnega področja, da o opisani napaki ter zapletih zaradi nje obvestijo svoje člane.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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