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Izjava poroka

Ime

Priimek

datum rojstva

kraj rojstva

številka osebnega dokumenta
davčna številka

državljanstvo
datum in kraj izdaje

EMŠO

naslov stalnega bivališča

ulica

hišna številka

kraj

poštna številka

telefonska številka, e-pošta

doma

v službi

GSM

e-pošta

zaposlen/a v/pri
zaposlen/a

za nedoločen čas od

za določen čas od

do

Izjavljam:
1. da s podpisom pogodbe o kreditu in te izjave pristopam kot porok in plačnik ter solidarno jamčim za vračilo kredita, ki ga je dobil pri
Hranilnici LON d.d., Kranj (v nadaljnjem besedilu: hranilnica) kreditojemalec
v znesku

EUR, z besedo

po obrestni meri in drugih pogojih, določeni v kreditni pogodbi št.:

z dne

2. da znaša moja povprečna neto plača v zadnjih 3 mesecih

EUR

3. da imam kot dolžnik za druge kredite v zadnjih treh mesecih obveznosti
4. da sem porok za druge kredite v višini

EUR
EUR

5. da v času poroštva po tej izjavi ne bom dodatno bremenil plače oz. pokojnine, oz. da bom v primeru bremenitve vložil zahtevek za izdajo
soglasja hranilnice.
V primeru, da kreditojemalec ne bo poravnal zapadlih obveznosti, se zavezujem vrniti hranilnici vsako zapadlo obveznost skladno s kreditno pogodbo in
veljavnimi predpisi. Ob podpisu kreditne pogodbe sem bil seznanjen z načinom odplačevanja kredita in obračunom obresti.
Dovoljujem:
- da sme hranilnica v primeru, če dolžnik ne izpolnjuje redno svojih obveznosti po sklenjeni kreditni pogodbi, poslati to izjavo neposredno
mojemu delodajalcu ali Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oz. drugemu izplačevalcu, po pismenem pozivu, da obremeni mojo plačo ali
pokojnino oz. drug prejemek z vsakokratnimi zapadlimi, a neplačanimi obveznostmi iz kreditne pogodbe. Ta izjava velja kot upravno izplačilna
prepoved v smislu Zakona o izvršbi in zavarovanju, vse do končanega plačila dolga z obrestmi in stroški vred;
- da hranilnica v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov uporablja moje osebne podatke za namene izvajanja kreditne pogodbe in jih hrani v
svojih evidencah;
- da hranilnica lahko pridobi in uporablja mojo EMŠO številko, ki jo potrebuje zaradi natančne in popolne identifikacije ter preprečitve napak in zlorab.
Zavezujem se:
- solidarno izpolniti vse obveznosti namesto glavnega dolžnika, ko glavni dolžnik v roku, določenem v kreditni pogodbi ne izpolni obveznosti do
hranilnice;
- da bom hranilnici takoj sporočil vsako spremembo bivališča in zaposlitve ter pooblaščam hranilnico, da pri pristojnih državnih organih opravi poizvedbo
o vseh podatkih, potrebnih za izvajanje kreditne pogodbe.

kraj in datum:

podpis poroka:

Hranilnica LON d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 2, 4000 Kranj, tel.: 04 28 00 777, osnovni kapital družbe: 3.786.825 EUR, številka registrskega vložka: 1/03560/00 z dne 6.7.1992, ID za DDV: SI40451372,
matična številka: 5624908, SWIFT BIC: HLONSI22, IBAN: SI56 0100 0000 6000 018, info@lon.si www.lon.si

