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Odstopna izjava

Podpisani/a

, rojen(a) dne

rojen/a

v/na

EMŠO

številka osebnega dokumenta

davčna številka

stanujoč/a
sem zaposlen/a v/pri
nepreklicno odstopam Hranilnici LON d.d., Kranj, (v nadaljevanju: hranilnica) v pokritje njene terjatve iz kreditne pogodbe št.
z dne

del svojega osebnega prejemka v znesku

dalje, predvidoma

EUR mesečno, od vključno

mesecev oziroma toliko časa, dokler ne bo dolg poravnan.

Hranilnica bo izplačevalcu os. prejemka sporočila višino mesečne obveznosti in vsako njeno spremembo. Hranilnica lahko spremeni višino mesečne
obveznosti med letom, če ugotovi, da obveznost ne zadošča za odplačilo kredita.
Na podlagi nepreklicnega odstopa terjatve soglašam z upravno - izplačilno prepovedjo (UIP) na moj osebni prejemek, pri čemer bo izplačevalec osebnega
prejemka v skladu z mojo odstopno izjavo odtegoval mesečne obveznosti za poplačilo kredita, ter jih nakazoval hranilnici na račun:

SI56 0100 0000 6000 018

vse do popolnega poplačila kredita.

sklic, oznaka posla, partija

Zavezujem se, da bom sam nakazoval zapadle mesečne anuitete, do popolnega poplačila dolga z obrestmi in stroški vred, če iz kakršnegakoli vzroka
delodajalec tega ne stori. Brez ugovora dovoljujem, da lahko v času plačevanja kredita odtegljaji iz UIP in morebitnih izvržb na moje
osebne prejemke presegajo zakonsko določen maksimum obremenitve mojih osebnih prejemkov.
Vse morebitne stroške v zvezi z odtegovanjem dela moje plače in nakazovanjem tega plačam v celoti sam. Podpisani za presojo svoje kreditne sposobnosti v
zvezi z odplačevanjem kredita dovoljujem preverjanje svojih podatkov pri finančnih in drugih institucijah, delodajalcih in izplačevalcih osebnih prejemkov.

kraj in datum:

podpis kreditojemalca:

Upravno izplačilna prepoved

Delodajalec

naziv podjetja

naslov

TRR podjetja

SI56

potrjuje, da je vzel na znanje gornjo odstopno izjavo in na njeni podlagi upravno izplačilno prepoved na osebni prejemek svojega delavca.
Kot delodajalec in izplačevalec se zavezujemo:
1. Da bomo anuitete nakazovali vsak mesec.
2. Da vas bomo v 8 dneh od dneva nastale spremembe obvestili o morebitni premestitvi, prekinitvi delovnega razmerja, prehodu na drugo pravno osebo
ali upokojitvi kreditojemalca oz. morebitnem znižanju njegovega osebnega prejemka, ki je bil osnova za odobritev kredita.
3. Da bomo v primeru premestitve, prekinitve delovnega razmerja, prehoda na drugo pravno osebo ali upokojitve imenovanega delavca,
prenesli zaznambo upravno izplačilne prepovedi na drugo pravno osebo, ki bo izplačala plačo in vas o tem obvestili.
Zavezujemo se tudi, da prepovedi za prej omenjeni kredit ne bomo izbrisali, dokler nas ne boste obvestili, da je dolg z vsemi obrestmi in stroški v celoti
poravnan.

RESET
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žig in podpis pooblaščenih oseb hranilnice

napisano s čitljivimi črkami

žig in podpis pooblaščenih oseb izplačevalca os. prejemka
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