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:

zaposlen(a) v:
matična številka podjetja:

dne:

,

davčna številka:

,

od:

,

, šifra dejavnosti:

.

nepreklicno odstopam (Izpolni banka)
v korist UniCredit Banka Slovenija d.d. (v nadaljevanju: banka) del svoje plače/pokojnine za pokritje terjatve iz kreditne pogodbe št.
v mesečnem znesku:

,
EUR,

z besedo:

,

dalje, v
od vključno
obvestila banke o poplačilu celotne terjatve iz zgoraj navedene pogodbe.

mesečnih anuitetah, dokler izplačevalec plače/pokojnine ne prejme

Dovoljujem, da izplačevalec plače/pokojnine zaznamuje ta odstop na moji plači/pokojnini, izda odločbo o upravno izplačilni prepovedi na plačo/pokojnino in od
dalje nakazuje del moje plače/pokojnine na transakcijski račun banke, št. SI56 2900 0190 0030 037,
s sklicem na št.

.

Izplačevalcu plače/pokojnine bo banka sporočila višino mesečnega zneska in vsako njegovo spremembo.
Izplačevalec plače bo nakazoval mesečne zneske v skladu s to izjavo, kot mu bo to sporočala banka, in 135. čl. Zakona o izvršbi in zavarovanju.
Izrecno dovoljujem izplačevalcu plače/pokojnine, da zaradi spremembe mesečnega zneska nakaže banki več kot 1/3 plače/pokojnine pri posameznem nakazilu.
Izplačevalec plače/pokojnine se zavezuje, da bo ravnal v skladu s 135. čl. Zakona o izvršbi in zavarovanju ter mesečne zneske nakazoval redno vsak mesec.
V primeru prenehanja delovnega razmerja bo izplačevalec plače o t em obvestil banko. Odstopno izjavo ter upravno izplačilno prepoved bo v tem primeru posredoval
oziroma prenesel na novega izplačevalca plače/pokojnine, v kolikor mu bo ta znan, oziroma v kolikor mu novi izplačevalec plače/pokojnine ne bo znan, odstopno izjavo
in upravno izplačilno prepoved posredoval banki.
Če izplačevalec plače/pokojnine ne bo odtegnil in izplačal mesečnih zneskov, je odgovoren v skladu s 134. čl. Zakona o izvršbi in zavarovanju.

Kraj in datum:

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

Podpis kreditojemalca
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Matična številka 5446546000, ID številka za DDV SI59622806, Transakcijski račun (IBAN) SI56 2900 0190 0030 037, Swift: BACXSI22.

