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C2 - zaupno

Odstopna izjava

ko je dokument izpolnjen

Podpisani/a (ime in priimek):

,

rojen/a (dan, mesec, leto):

.

.

,v

,

s stalnim prebivališčem (ulica, poštna številka, kraj):

,

 zaposlen/a (izplačevalec/delodajalec):

,

 ZPIZ, drugo (izplačevalec/drugo):

,

nepreklicno odstopam del svoje plače/prejemka v korist SKB banke d.d. Ljubljana (v nadaljevanju banka) od
vključno

.

(dan, mesec, leto)

.

dalje, do dokončnega poplačila terjatve banke v višini

EUR s pripadki po kreditni pogodbi št.

. Višina mesečnega

zneska na dan podpisa te izjave znaša

EUR in se spreminja skladno z navedeno kreditno

pogodbo. Podpisani kreditojemalec dovoljujem, da delodajalec oziroma drug izplačevalec zaznamuje ta odstop na moji
plači/prejemku in nakazuje ustrezni del skladno z odstopno izjavo na račun banke: 01000-0000300007, sklic na številko
.
Izrecno dovoljujem in soglašam, da izplačevalec zaradi spremembe mesečne obveznosti nakaže banki do 2/3 (dveh tretjin) plače/prejemka,
skladno s 102. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ), ter se zavezujem, da sam/a nosim vse morebitne stroške v zvezi z
nakazili izplačevalca in da bom nemudoma nakazal/a vse zapadle obveznosti, če tega iz kakršnegakoli razloga ne bo storil izplačevalec.

Upravna izplačilna prepoved
Delodajalec/izplačevalec (popolni naziv in sedež firme):

TRR:

-

, potrjuje sprejem zgoraj navedene odstopne izjave

v vednost in se zavezuje na njeni podlagi uvesti izplačilno prepoved na plačo/prejemek kreditojemalca v smislu 135. čl. ZIZ.
Na zgoraj navedeni račun banke bo delodajalec/izplačevalec mesečno, od vključno

.

.

dalje, nakazoval znesek v zgoraj opredeljeni višini, oziroma, na podlagi vsakokratnega obvestila banke o spremembi
višine mesečne obveznosti, novo določeni znesek obveznosti kreditojemalca, do višine prostih dveh tretjin plače/prejemka, skladno s 102. čl. ZIZ. Izplačilno prepoved bo izvajal

mesecev, oziroma vse do prejema obvestila

banke o končnem poplačilu obveznosti po kreditni pogodbi številka

.

Delodajalec/izplačevalec se po 133. in 134. členu ZIZ zavezuje, da bo nemudoma obvestil banko o vsaki spremembi podatkov o izplačevalcu ali o
prenehanju delovnega razmerja kreditojemalca in bo v takem primeru poslal upravno izplačilno prepoved novemu delodajalcu/izplačevalcu ali pa
jo vrnil banki, če mu le-ta ne bo znan.

Kraj:

Datum:

.

.

Podpis kreditojemalca:

Žig delodajalca in podpis pooblaščenih oseb:
		
(ime in priimek napišite s tiskanimi črkami)

Žig in podpis pooblaščene osebe kreditodajalca:
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