ODSTOPNA IZJAVA IN UPRAVNO IZPLAČILNA PREPOVED
KREDITOJEMALEC
Priimek in ime:
Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Stalno bivališče:
Štev. upravičenca:
(osebna številka upokojenca)

nepreklicno odstopam
v korist Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, del svoje plače/ pokojnine
v znesku

EUR mesečno

od dne

dalje,

dokler izplačevalec osebnega prejemka ne prejme obvestila banke o dokončnem poplačilu terjatve iz
kreditne pogodbe številka

.

Kredit je odobren za dobo

mesecev.

Na podlagi nepreklicnega odstopa terjatve soglašam z upravno izplačilno prepovedjo na mojo plačo/ pokojnino, pri čemer
bo izplačevalec plače ali pokojnine na podlagi moje odstopne izjave v skladu z Zakonom o izvršbi in zavarovanju
odtegoval mesečne anuitete za poplačilo kredita ter jih nakazoval banki na račun:
Številka računa:

SI56 0100 0000 3300 023

Sklic na številko:

Izplačevalcu plače/ pokojnine izrecno dovoljujem, da lahko v primeru spremembe mesečne obveznosti te spremenjene
obveznosti nakazuje v skladu s to izjavo, kot mu bo spremembe sporočala banka, tudi če obveznosti po kreditu presegajo
zakonsko določeni maksimum obremenitve plače oz. pokojnine.
V kolikor bi v tem času prekinil(-a) delovno razmerje pri navedenem delodajalcu in kredit še ne bi bil odplačan, velja ta
odstopna izjava vnaprej nepreklicno tudi za naslednje izplačevalce mojih osebnih prejemkov do dokončnega odplačila
kredita skupaj z obrestmi in morebitnimi stroški.

DELODAJALEC/ IZPLAČEVALEC
Naziv delodajalca/ izplačevalca:
Sedež delodajalca/ izplačevalca:
Delodajalec/ izplačevalec osebnega prejemka potrjuje sprejem odstopne izjave in se zavezuje na njeni podlagi v skladu s
133., 134. in 135. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju uvesti izplačilno prepoved na plačo/ pokojnino kreditojemalca,
tako da bo od navedenega datuma dalje mesečno nakazoval na navedeni račun Hypo Bank d.d. znesek v navedeni višini.
Na podlagi vsakokratnega obvestila banke o spremembi višine mesečne obveznosti bo izplačevalec osebnega prejemka
novo določeni znesek obveznosti kreditojemalca nakazoval banki, dokler ne bo prejel obvestila banke o dokončnem
poplačilu obveznosti iz naslova navedene kreditne pogodbe.
V primeru prenehanja delovnega razmerja kreditojemalca se delodajalec/ izplačevalec osebnega prejemka zavezuje, da
bo prenesel odstopno izjavo in upravno izplačilno prepoved na novega izplačevalca osebnega prejemka ter o tem obvestil
banko oziroma jo vrnil banki, če mu ne bo znan novi delodajalec oz. izplačevalec osebnega prejemka.
Kraj in datum:

Delodajalec/ izplačevalec osebnega prejemka:

(žig in podpis pooblaščenih oseb)

Odstopna izjava_FO (EUR)_avg 2008

Kreditojemalec:

(podpis kreditojemalca)
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