
  DELAVSKA HRANILNICA  d.d. Ljubljana                           
        Miklošičeva 5, Ljubljana 

 
Odstopna izjava in upravno – izplačilna prepoved 

 
Podpisani________________________________________________________________________, (v nadaljevanju kreditojemalec) 
             (ime in priimek) 

rojen dne________________________v/na____________________________________________________________, 
 
stalno prebivam___________________________________________________________________________________, 
 
začasno prebivam_________________________________________________________________________________, 
 
reg. št. identifikacijskega dokumenta____________________, ki ga je izdal__________________, dne_____________, 
 
sem zaposlen v/pri_________________________________________________________________________________ 
                                                  (naziv delodajalca, naslov in kraj)                                                                                                                                  (v nadaljevanju izplačevalec osebnega prejemka) 

Št. zadeve ZPIZ: ________________________ . 
 

nepreklicno odstopam 
 

 

 
v korist Delavske hranilnice d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) del svojih terjatev iz naslova osebnega prejemka 
 
v znesku ____________________________________________ EUR mesečno, 
 
z besedo____________________________________________________________________________________evrov, 
 
predvidoma   ________ mesecev, 
 
od vključno ________________________________ naprej, vse dokler izplačevalec osebnega prejemka ne prejme  
 
obvestila hranilnice o poplačilu terjatve iz kreditne pogodbe št. ____________________________________ 
 
Kot kreditojemalec/ka se zavezujem, da bodo mesečne anuitete poravnane do zadnjega v mesecu. Zapadle mesečne anuitete bom 
nakazoval/a sam/a, če tega iz kakršnega koli vzroka ne bo storil moj izplačevalec osebnega prejemka. 
Vse morebitne stroške v zvezi z odtegovanjem mojega osebnega prejemka in nakazovanjem tega nosim sam/a. 
 
Izplačevalcu osebnega prejemka bo hranilnica 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 na moj osebni prejemek, pri čemer bo 
izplačevalec osebnega prejemka v skladu z mojo odstopno izjavo odtegoval mesečno obveznosti za poplačilo kredita, ter jih nakazoval 
na poravnalni račun Delavske hranilnice d.d. Ljubljana št. SI56 6100 0610 0000 062 

 
________________________________________________________________vse do popolnega poplačila kredita. 
(sklic) 

Pri nakazilu bo obvezno navedena številka kreditne pogodbe, ki bo napisana na seznamu za vsako odplačilo anuitete. 
 
Izrecno dovoljujem izplačevalcu osebnega prejemka, da zaradi spremembe mesečne obveznosti te obveznosti nakaže hranilnici. 
Izplačevalec osebnega prejemka bo nakazoval spremenjene obveznosti v skladu s to izjavo tako, kot mu bo spremembo sporočala 
hranilnica.  
 
Izplačevalec osebnega prejemka se zavezuje, da bo v primeru prenehanja kreditojemalčevega delovnega razmerja ali upokojitve 
prenesel odstopno izjavo in upravno – izplačilno prepoved na novega izplačevalca osebnega prejemka, ter o tem takoj obvestil 
hranilnico. Prav tako bo izplačevalec osebnega prejemka obvestil hranilnico in ji predložil odstopno izjavo kreditojemalca in upravno – 
izplačilno prepoved, če mu ne bo znano, s kom je kreditojemalec sklenil novo delovno razmerje. 
 
 
 
 
Kraj in datum ______________________________  Kreditojemalec 
 
 
 
Žig in podpis pooblaščenih oseb    Delavska hranilnica d.d. Ljubljana  
izplačevalca osebnega prejemka  


