IZJAVA POROKA IN UPRAVNO IZPLAČILNA PREPOVED NA PLAČO/POKOJNINO
Podpisani(a):

v:

,

stalno bivališče:

, telefon:

,

začasno bivališče:

, telefon:

,

reg. št. veljavnega os. dokumenta:
EMŠO:

, rojen(a):

, ki ga je izdal(a):
državljanstvo:

dne:

,

davčna številka:

,

od:

,

zaposlen(a) v:
matična številka podjetja:

, šifra dejavnosti:

,

izjavljam,
da s podpisom kreditne pogodbe št.

z dne:

, ter te izjave pristopam kot

porok in plačnik ter solidarno jamčim za vračilo kredita, ki ga je UniCredit Banka Slovenija d.d. odobrila
kreditojemalcu(ki):

, v višini EUR:

z besedo:
v

,

, od vključno

dalje,

anuitetah, po obrestni meri in drugih pogojih določenih s to pogodbo.

V primeru, da kreditojemalec ne bo poravnal zapadlih obveznosti, se zavezujem vrniti banki vsako zapadlo in neplačano obveznost skladno s kreditno pogodbo in
veljavnimi predpisi. Ob podpisu pogodbe sem bil(a) seznanjen(a) z načinom odplačevanja kredita in obračunom obresti.

Dovoljujem,
da sme banka v primeru, če kreditojemalec ne izpolnjuje svojih obveznosti po sklenjeni kreditni pogodbi, poslati to izjavo neposredno mojemu delodajalcu ali Zavodu
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, da obremeni mojo plačo oz. pokojnino z zapadlimi, a neplačanimi obveznostmi iz kreditne pogodbe. Ta izjava velja kot
upravno izplačilna prepoved v smislu Zakona o izvržbi in zavarovanju, vse do celotnega poplačila z obrestmi in stroški vred. Izrecno dovoljujem izplačevalcu plače, da
zaradi spremembe mesečne obveznosti nakaže banki več kot eno tretjino plače oz. pokojnine, po posameznem nakazilu obveznosti.

Kraj in datum:
Podpis poroka

Izplačevalec plače:
Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki resnični in da bo obveznost poroka zabeležena v naših evidencah v skladu z
Zakonom o izvršbi in zavarovanju, ter da bomo evidentirali potencialno mesečno obveznost poroka. V nasprotnem primeru odgovarjamo banki po navedenem zakonu.
Zavezujemo se, da bomo, po prejemu obvestila o višini mesečne obveznosti s strani banke, obveznost po tej izjavi odtegnili v breme porokove plače. Istočasno se
zavezujemo, da bomo v primeru, ko mesečne obveznosti kreditojemalca presegajo zakonsko določen maksimum mesečne obremenitve plače, brez ugovora odtegovali
obrok kredita od plače poroka. Prav tako se zavezujemo, da bomo v primeru prenehanja delovnega razmerja ali upokojitve poroka to izjavo in upravno izplačilno
prepoved dostavili novemu izplačevalcu plače ali pokojnine ter o tem obvestili banko v roku 8-ih dni. V primeru, da nam ne bo znano, kje je porok sklenil novo delovno
razmerje, bomo o tem obvestili banko in ji vrnil to upravno izplačilno prepoved. V vseh ostalih primerih prenehanja delovnega razmerja bomo banki upravno izplačilno
prepoved, z navedbo vzroka, vrnili brez odlašanja.

Kraj in datum:
Podpis in štampiljka delodajalca
(ime in priimek zakonitih zastopnikov izpisati čitljivo)
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