POSLOVANJE S PREBIVALSTVOM

ODSTOPNA IZJAVA IN IZPLAČILNA PREPOVED Z DOLŽNIKOVO PRIVOLITVIJO
Dolžnik (kreditojemalec)
Ime in priimek
Naslov
Davčna številka

EMŠO

Datum rojstva

Kraj rojstva

Podjetje
Zaposlen pri
Davčna št.

Zavezujemo se, da bomo ravnali v skladu z ustreznimi določbami Zakona o izvršbi in zavarovanju ter vsak mesec na podlagi prejete
izplačilne prepovedi odtegovali redne mesečne anuitete vse do odplačila kredita in v skladu z obvestili kreditodajalca Banke Sparkasse
d.d..
V primeru spremembe delodajalca ali upokojitve delavca/ke bomo izplačilno prepoved dostavili novemu izplačevalcu plače ali pokojnine in
vas o tem obvestili v roku 8-ih dni. V vseh ostalih primerih prenehanja delovnega razmerja, vam bomo izplačilno prepoved z navedbo
vzroka, vrnili brez odlašanja.
Za odtegovanje mesečnih zneskov za pokritje terjatve iz naslova kredita, smo odgovorni v skladu s 134. členom Zakona o izvršbi in
zavarovanju.
Izjava dolžnika

Nepreklicno odstopam
v korist Banke Sparkasse d.d. del svoje plače oziroma pokojnine v znesku EUR ________________ od ______________ dalje, vse
dokler delodajalec oz. izplačevalec pokojnine ne prejme obvestila banke o poplačilu terjatve iz kreditne pogodbe številka
__________________.
Izplačevalec plače ali pokojnine je dolžan odtegovati redne mesečne anuitete vse do odplačila kredita v skladu z obvestili banke.
Kredit je odobren za _________ mesecev, pri čemer prva anuiteta / obrok zapade v plačilo dne ________________, zadnja pa dne
__________________.
Na podlagi nepreklicnega odstopa terjatve se strinjam z izplačilno prepovedjo z dolžnikovo privolitvijo na mojo plačo oz. po kojnino, pri
čemer bo izplačevalec plače ali pokojnine v skladu z mojo odstopno izjavo odtegoval mesečne anuitete za poplačilo kredita, ter jih
nakazoval na račun Banke Sparkasse d.d., št. SI56 0100 0000 3400 030, sklic na številko 00 098-29200-________________.
V kolikor bi v tem času prekinil-a delovno razmerje pri navedenem delodajalcu in kredit še ne bi bil odplačan, velja odstopna izjava vnaprej
nepreklicno tudi za druge naslednje izplačevalce mojih plač do dokončnega odplačila kredita z obrestmi in stroški.

_______________________________________
Kraj in datum

______________________________________
Podpis kreditojemalca

_____________________________________
Priimek in ime pooblaščene osebe izplačevalca

_____________________________________
Priimek in ime pooblaščene osebe izplačevalca

_____________________________________
Podpis

_____________________________________
Podpis
ŽIG :

BANKA SPARKASSE d.d.
__________________

__________________

__________________
Podpis

__________________
Podpis

BANKA SPARKASSE d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana

Odstopna izjava_zaposleni

