SKB d. d.
Ajdovščina 4
SI –1513 Ljubljana, Slovenija
ID za DDV: SI40502368

SKB TEL: (01) 471 55 55
Telefaks: (01) 231 45 49
www.skb.si
SWIFT naslov (BIC): SKBASI2X

C2 - zaupno

Izjava solidarnega poroka

ko je dokument izpolnjen

Podpisani/a (ime in priimek):
rojen/a (dan, mesec, leto):

,
.

,v

.

,

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

,

zaposlen/a (naziv in naslov firme):

,



za določen čas od (mesec, leto):



za nedoločen čas od (mesec, leto):

do

.

.

,

dalje,

.

,

delovno mesto:

,

davčna številka:
vrsta osebnega dokumenta:
			

,

(vrsta osebnega dokumenta, številka dokumenta, datum izdaje in izdajatelj dokumenta)

izjavljam:
1. da s podpisom pogodbe o kreditu ter te izjave pristopam kot porok in plačnik ter solidarno jamčim za vračilo kredita, ki ga je dobil pri
SKB d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana (v nadaljevanju banka)
kreditojemalec:

,

v znesku in valuti:

, z besedo:

,

po obrestni meri in drugih pogojih določenih v kreditni pogodbi št.:
z dne (dan, mesec, leto):

.

,

,

.

2. da znaša moja povprečna neto plača, pokojnina ali renta v zadnjih treh mesecih:

(znesek in valuta),

3. da imam kot dolžnik za druge kredite v zadnjem mesecu obveznosti:

(znesek in valuta),

4. da sem v zadnjem mesecu porok za druge kredite v višini:
(znesek in valuta).
V primeru, da kreditojemalec ne bo poravnaval zapadlih neporavnanih obveznosti, se zavezujem vrniti banki vsako zapadlo obveznost skladno s
kreditno pogodbo in veljavnimi predpisi. Ob podpisu kreditne pogodbe sem bil/a seznanjen/a z načinom odplačevanja kredita, obračunom obresti
in ostalimi pogoji navedenimi v kreditni pogodbi in jih v celoti sprejemam.

Dovoljujem:







da sme banka v primeru, če dolžnik ne izpolnjuje redno svojih obveznosti po sklenjeni kreditni pogodbi, poslati to izjavo neposredno mojemu
delodajalcu ali Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oz. drugemu izplačevalcu, po pismenem pozivu, da obremeni mojo plačo,
pokojnino ali rento z vsakokrat zapadlimi in neplačanimi obveznostmi iz kreditne pogodbe. Ta izjava velja kot upravna izplačilna prepoved glede
na Zakon o izvršbi in zavarovanju, vse do končnega plačila dolga z obrestmi in stroški vred,
da banka v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, uporablja moje osebne podatke za namene izvajanja kreditne pogodbe in jih
hrani v svojih evidencah ter jih posreduje zavarovalnici, če bo kredit zavarovan pri njej,
in pooblaščam banko, da lahko vse podatke, s katerimi razpolaga, posreduje tudi vsem svojim in prihodnjim družbam v skupini ter pogodbenim
obdelovalcem osebnih podatkov, ki imajo enak standard varovanja osebnih podatkov kot banka, ne glede na njihov sedež in sicer za potrebe
njihovega poslovanja, izvajanja poenotenja bančnih operacij, nadzora, upravljanja s tveganji in izvrševanja pogodbenih odnosov,
Izjavljam, da sem seznanjen, da bo banka za namen odobritve tega kredita opravila poizvedbe v zbirkah osebnih podatkov, s čimer bo lahko
izvedla oceno kreditne sposobnosti in pridobila informacije o morebitni prezadolženosti.

Zavezujem se, da bom banki takoj sporočil vsako spremembo bivališča in zaposlitve ter pooblaščam banko, da pri pristojnih državnih organih
opravi poizvedbo o vseh podatkih, potrebnih za izvajanje kreditne pogodbe.
Kraj:

Datum:

.

.

Podpis poroka:

Delodajalec ali ZPIZ oz. drug izplačevalec:
–
TRR št.:
, pod materialno in kazensko odgovornostjo potrjuje pravilnost in
resničnost zgoraj navedenih podatkov poroka, ter izjavlja, da so obveznosti iz izjave poroka (za točko 3 in 4 v primeru upravno izplačilnih in sodnih
prepovedi) zabeležene v njenih evidencah glede na Zakon o izvršbi in zavarovanju. V nasprotnem primeru gre za odškodninsko odgovornost.
(žig in podpisa pooblaščenih oseb)

Kraj:

Datum:

.

.

(ime in priimek napišite s tiskanimi črkami)
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