Odstopna izjava in upravno izplačilna prepoved
Priimek in ime

datum rojstva

zaposlen v
Osebna številka upokojenca

xxxxxxxx

nepreklicno odstopam
v korist Nove KBM d.d.,

podružnica xxxxxx, poslovalnica xxxxxx

IZPOLNI

BANKA

del svoje plače oziroma pokojnine, mesečno znesek anuitete + VAL

od vključno

ddmmllll

št. mesecev mesecev oziroma tako dolgo, dokler ne bo dolg po kreditni pogodbi št. št. pogodbe 28,5
v celoti poravnan. Mesečne anuitete po tem kreditu zapadajo dd./zadnji dan

30

27

dalje,

z obrestmi in stroški

v mesecu. V kolikor anuiteta zapade na

nedeljo ali praznik, se datum zapadlosti anuitete prenese na naslednji delovni dan.
V skladu s to izjavo dovoljujem, da delodajalec oziroma izplačevalec zaznamuje ta odstop na moji plači oziroma pokojnini in
nakazuje del moje plače oziroma pokojnine na poravnalni račun banke številka:
01000-0000400014 sklicevanje na številko 05 1SSSNNK-49partija-PP
Za pripravo strukture podatkov za zbirni center upoštevajte:

37

Poslovalnica:
VP:
Partija:

»SSS«
»PP«
»račun vplačil«

39
40
41

Na osnovi nepreklicnega odstopa terjatve se strinjam z upravno izplačilno prepovedjo na mojo plačo oziroma pokojnino in izrecno
dovoljujem, da lahko v času plačevanja kredita odtegljaji iz upravno izplačilne prepovedi in morebitnih izvršb na plačo in druge
stalne prejemke presegajo zakonsko določen maksimum obremenitve plače ali pokojnine.
Strinjam se, da bom vse stroške odtegovanja nosil sam in se zavezujem, da bom obveznosti poravnal sam, v kolikor tega ne bi
storil delodajalec oziroma izplačevalec.
Kraj in datum: kraj, ddmmllll
Podpis občana:

50
Štampiljka banke in podpisa:

I ZPOLNI

DELODAJALEC

Delodajalec / izplačevalec
Naziv delodajalca / izplačevalca: ________________________________________________________________ _
potrjuje, da je seznanjen z odstopno izjavo in je uvedel upravno izplačilno prepoved na plačo oziroma pokojnino ter se na osnovi
gornje odstopne izjave v smislu 133., 134. in 135. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju nepreklicno zavezuje, da bo anuitete
nakazoval redno vsak mesec, tudi če obveznosti iz kreditne pogodbe presegajo zakonsko določeni maksimum obremenitve plače
oziroma pokojnine.
Izplačevalec plače oziroma pokojnine bo nakazoval spremenjene obveznosti v skladu s to izjavo, kot mu bo spremembe
sporočala banka, ter se zavezuje, da ne bo izbrisal upravno izplačilne prepovedi za omenjen kredit, dokler ga banka ne bo
obvestila, da je dolg z obrestmi in stroški v celoti poravnan.
Delodajalec oziroma izplačevalec bo v primeru, če kreditojemalcu preneha delovno razmerje, prenesel odstopno izjavo in
upravno izplačilno prepoved na novega delodajalca in o tem takoj obvestil banko. Prav tako bo le-ta obvestil banko in ji vrnil
odstopno izjavo in upravno izplačilno prepoved kreditojemalca, če mu ne bo znano, kje je ta sklenil novo delovno razmerje.
Kraj in datum:
Štampiljka in podpisa pooblaščenih oseb, ki potrjujeta
verodostojnost podatkov pod materialno in kazensko
odgovornostjo:
Ime, priimek in podpis:
Ime, priimek in podpis:
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