ODSTOPNA IZJAVA IN UPRAVNO IZPLAČILNA PREPOVED NA PLAČO - POKOJNINO
Podpisani

Davčna številka______

naslov stalnega bivališča

NEPREKLICNO ODSTOPAM
v skladu z Zakonom o izvršbi in zavarovanju Gorenjski banki d.d., Kranj (v nadaljevanju banka) del svoje plače – pokojnine v
znesku

(oznaka valute)

mesečno, z besedo _____________________________________________________________________________,

od

dalje, predvidoma

mesecev, vse dokler izplačevalec plače ali pokojnine ne

prejme obvestila banke o poplačilu terajtve iz kreditne pogodbe številka:

.

Vse morebitne stroške v zvezi z odtegovanjem navedene mesečne obveznosti plačam v celoti sam.
Na podlagi nepreklicnega odstopa terjatve soglašam z upravno izplačilno prepovedjo na mojo plačo – pokojnino, pri čemer bo
izplačevalec plače – pokojnine odtegoval skladno z mojo odstopno izjavo in Zakonom o izvršbi in zavarovanju mesečne anuitete
za poplačilo kredita in jih nakazoval na račun številka:
___________________________________________________________________________________
(poravnalni račun, sklicevanje na številko in individualna kreditna partija)
___________________________________________________________________________________
(številka zadeve)
vse do popolnega poplačila kredita.
V času odplačevanja kredita banka lahko spreminja mesečno anuiteto. Banka bo obvestila kreditojemalca in njegovega
izplačevalca plače – pokojnine o vsaki spremembi mesečne anuitete.
Izrecno dovoljujem izplačevalcu plače – pokojnine, da zaradi spremembe mesečne obveznosti te obveznosti nakaže banki, pri
posameznem nakazilu obveznosti.
V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, potem ko mi je banka predhodno podrobno obrazložila namen obdelave
osebnih podatkov, dovoljujem banki, da lahko obdeluje vse moje osebne podatke, navedene v tej listini ali pridobi te podatke
od upravljavca zbirke osebnih podatkov, če spremembe le-teh ne bom sporočil banki sam. Osebne podatke sme banka
obdelovati za potrebe njenega poslovanja v okviru poslovnega razmerja iz te listine in jih lahko obdeluje z mojimi osebnimi
podatki iz vseh listin o drugih poslih, s katerimi sem z banko v poslovnem razmerju, vse do prenehanja kateregakoli mojega
poslovnega razmerja z banko.
V primeru porodniškega dopusta, ko Center za socialno delo ne bi hotel izvajati odtegovanja anuitet za poplačilo kredita,
dovoljujem banki, da izvaja odplačilo anuitet preko trajnega naloga z mojega osebnega računa odprtega pri Gorenjski banki
d.d., Kranj. Istočasno se obvezujem, da bom nepreklicno zagotavljal usmerjanje sredstev iz naslova porodniškega nadomestila
na moj osebni račun odprt pri Gorenjski banki d.d., Kranj.
Izplačevalec plače – pokojnine se zavezuje, da bo:
 anuitete nakazoval redno vsak mesec v skladu z izjavo in dovoljenjem kreditojemalca, kot bo sporočala banka,
 obvestil banko v roku 8 dni o prekinitvi delovnega razmerja kreditojemalca in prenesel odstopno izjavo in upravno
izplačilno prepoved na novega izplačevalca plače oz. predložil le–to banki, če mu nova zaposlitev ne bo znana.

Kraj in datum _____________________
KREDITOJEMALEC/POROK
Štampiljka in podpis pooblaščenih oseb
izplačevalca plače
BANKA

P-KRED-6.1 Odstopna izjava in upravno izplačilna prepoved na plačo - pokojnino

