Upravna izplačilna prepoved in potrdilo delodajalca oziroma
izplačevalca o plači oziroma o drugem stalnem denarnem prejemku
PODPISANI ODSTOPNIK:
Ime in priimek: _________________________________________________________________________________________
Naslov in poštna številka: _________________________________________________________________________________
Davčna številka: _________________________________________ EMŠO: ________________________________________
Kraj rojstva: ____________________________________________ Št. osebnega dokumenta: ________________________
Redno zaposlen pri: ______________________________________ od: ___________________________________________
Povprečna neto mesečna plača oziroma denarni prejemek v zadnjih treh mesecih je __________________________ EUR.
Administrativne in sodne prepovedi v zadnjem mesecu _____________________________________________________ EUR.

Podpisani nepreklicno odstopam v korist kreditodajalke, banke BKS Bank AG, Bančne podružnice (v nadaljevanju banke),
vsakokratni del svoje plače oziroma denarnega prejemka, ki ob izdaji te upravno izplačilne prepovedi znaša
___________________________ EUR/mesec od vključno ___________ meseca __________ leta dalje, dokler delodajalec
oziroma izplačevalec denarnega prejemka ne dobi obvestila banke o poplačilu vseh obveznosti po kreditni pogodbi
št._____________________________________.
Zgoraj navedeni mesečni znesek odtegljaja od plače oziroma denarnega prejemka se v skladu s kreditno pogodbo lahko
spreminja. O vsaki taki spremembi bo banka pisno obvestila delodajalca oziroma izplačevalca denarnega prejemka, ki se zavezuje
izvrševati odtegljaje v skladu z vsakokratnim obvestilom banke.

Delodajalec oziroma izplačevalec bo na podlagi te upravne izplačilne prepovedi odtegoval zgoraj navedene mesečne obveznosti
ter

jih

nakazoval

banki

na

račun

št.:

IBAN

SI56

3500

1350

0100

091

s

sklicem

na

št.

_____________________________________________________________ oziroma na drug račun, ki ga bo sporočila banka.

Delodajalcu oziroma izplačevalcu dovoljujem, da lahko banki nakaže več kot 1/3 vsakokratne plače oziroma denarnega prejemka.
Delodajalec se zavezuje, da bo v 8 dneh po prenehanju delovnega razmerja z odstopnikom prenesel to upravno izplačilno
prepoved na njegovega novega delodajalca in o tem pisno obvestil banko. V primeru, da mu ne bo znano, kje je odstopnik sklenil
novo delovno razmerje, bo delodajalec v istem roku o tem pisno obvestil banko.

Kraj in datum: _______________________________
Žig in podpis dveh pooblaščenih oseb
delodajalca oziroma izplačevalca:

Podpis odstopnika:

______________________________

______________________________

______________________________
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BKS Bank AG,
Bančna podružnica
______________________________

