ODSTOPNA IZJAVA POROKA IN UPRAVNO IZPLAČILNA PREPOVED
ZA KREDIT št. _____________
Ime in priimek
Naslov
EMŠO
Davčna št.
Št.zadeve (za upokojence)
izjavljam, da sem s podpisom kreditne pogodbe, sklenjene z Banko Koper d.d. (v nadaljevanju banka)
pristopil kot solidarni porok in plačnik za vračilo kredita, ki ga je najel kreditojemalec
ime in priimek
Naslov
Davčna št.
v znesku
EUR
S podpisom kreditne pogodbe sem se seznanil s kreditnimi pogoji in načinom odplačevanja kredita.
V primeru, da kreditojemalec ali drugi dolžniki ne bi izpolnili obveznosti iz navedene kreditne pogodbe,
pooblaščam banko, da posreduje to odstopno izjavo in upravno izplačilno prepoved izplačevalcu mojih
osebnih prejemkov, brez predhodnega sodnega ali pisnega poziva za plačilo.
S podpisom te izjave nepreklicno odstopam v korist banke del svojih terjatev iz naslova osebnega prejemka
za plačilo obveznosti po zgornji kreditni pogodbi. Na podlagi tega nepreklicnega odstopa terjatve, soglašam
z upravno-izplačilno prepovedjo na moj osebni prejemek, kar pomeni, da bo izplačevalec mojega osebnega
prejemka v skladu z mojo odobritvijo in na podlagi zakonske dolžnosti, ki mu jo nalaga 135. člen Zakona o
izvršbi in zavarovanju, odtegoval mesečne zneske in jih nakazoval banki.
Višino mesečnega zneska, začetek in konec odplačevanja, vsakokratno spremembo zneska ter številko
računa, na katerega se nakazujejo mesečni zneski, bo banka izplačevalcu osebnega prejemka sporočila s
posebnim obvestilom.
Mesečni zneski zapadejo v plačilo zadnjega dne v mesecu. Za dan plačila se šteje dan odobritve računa
banke.
Strinjam se, da bom vse stroške odtegovanja nosil sam. Obenem se zavezujem, da bom sam poravnal
obveznosti do banke, v kolikor tega ne bi storil zavezanec iz upravno izplačilne prepovedi in da bom sam
nakazoval zapadle mesečne anuitete ali obroke, če tega ne bo storil izplačevalec mojega osebnega
prejemka.

Kraj in datum
Podpis poroka
_____________________________________________________________________________________
POTRDILO IZPLAČEVALCA OSEBNEGA PREJEMKA
Naziv
Sedež
Davčna številka
Matična številka
potrjujemo, da smo seznanjeni z odstopno izjavo in upravno izplačilno prepovedjo na osebni prejemek ter se
na osnovi gornje izjave v smislu 133. in 135. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju zavezujemo, da bomo
kreditne obveznosti nakazovali vsak mesec v znesku, ki ga bo sporočila banka, da bomo v osmih dneh od
dneva nastale spremembe obvestili banko o morebitni premestitvi, prekinitvi in prenehanju delovnega
razmerja, prehoda k novemu delodajalcu, nastopu porodniškega dopusta ali upokojitvi delavca ter
posredovali odstopno izjavo in upravno izplačilno prepoved drugemu delodajalcu oz. le-to vrnili banki, če
nam nova zaposlitev ne bo znana.
To upravno izplačilno prepoved se zavezujemo izvrševati, dokler nas banka ne bo obvestila, da je dolg z
obrestmi in stroški v celoti poravnan.

Kraj in datum

Pooblaščeni osebi:
______________________
Ime in priimek
________________________
Ime in priimek

______________________
Podpis
______________________
Podpis

Žig

