UPRAVNA IZPLAČILNA PREPOVED
Izplačevalec plač

,
(št..trr, s katerega bo nakazoval delavčeve – upokojenčeve anuitete)

potrjuje, da je upošteval to odstopno izjavo in na njeni podlagi uvedel upravno izplačilno prepoved na
plačo svojega delavca, oziroma pokojnino upokojenca v smislu 135. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju..

(ime in priimek)

za kritje kredita EUR
kreditno pogodbo.

z obrestmi, zamudnimi obrestmi in stroški, skladno s

Mesečno bomo nakazovali:
Od

dalje, po EUR

,

Z besedo

,

In obračunanimi obrestmi na račun banke št.:01000-0001910013-

,

sklicevanje na številko (odobritev): 00 29300

,

predvidoma
mesecev oziroma toliko časa, dokler ne bo dolg z obrestmi in stroški v celoti
poravnan.
Obvezujemo se, da bomo v vsakem nakazilu v seznamu navedli partijo kredita št.:
.
V smislu 135. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju se zavezujemo:
1. da bomo anuiteto nakazovali vsak mesec;
2. da Vas bomo takoj, najkasneje pa v osmih dneh od dneva nastale spremembe obvestili o morebitni premestitvi,
prekinitvi delovnega razmerja, prehoda k drugemu izplačevalcu plač ali upokojitvi delavca oziroma o morebitnem
znižanju njegove plače, ki je bila podlaga za odobritev kredita;
3. da bomo v primeru premestitve, prekinitve delovnega razmerja, prehoda k drugemu izplačevalcu ali upokojitve
imenovanega delavca, prenesli zaznambo upravno izplačilne prepovedi na drugega izplačevalca, ki bo izplačeval
plačo in Vas o tem obvestili.
4. da bomo v soglasju z izjavo delavca v odstopni izjavi brez ugovora nakazovali anuiteto tudi v primeru, ko bo le –
ta presegla 1/3 njegove neto plače oziroma pokojnine, oziroma zakonsko določen maksimum obremenitve plače
ali pokojnine.
Zavezujemo se tudi, da prepovedi za prej omenjeni kredit ne bomo izbrisali, dokler nas ne boste obvestili, da je dolg z
vsemi obrestmi in stroški v celoti poravnan.
Posebno določilo: Izplačevalec plač potrjuje, da organizacija
_______________________________________ ___________________________________________
v kateri je delavec zaposlen, NI V STEČAJNEM POSTOPKU ALI PRISILNI PORAVNAVI..
Kraj in datum

Žig
Imeni in priimka
pooblaščenih delavcev
(izpisani s strojem)

podpisa
Prepoved zabeležena pod št.:

Opomba: obrazec se izpolnjuje v dveh izvodih – enega za banko in enega za delodajalca

