________________

POSLOVALNICA
Kredit voden v poslovalnici:
Telefon:

POROŠTVENA IZJAVA
Podpisani/a: _____________________________________________________________________
Datum rojstva: ___________________________________________________________________
Kraj rojstva: _____________________________________________________________________
Naslov stalnega prebivališča: _______________________________________________________
Davčna številka: __________________________________________________________________
Upokojen/a oz. zaposlen/a pri: ______________________________________________________
IZJAVLJAM,
da s podpisom poroštvene izjave (in kreditne pogodbe) pristopam kot porok in plačnik ter solidarno
jamčim za vračilo vseh obveznosti:
za kredit št. _________________________, ki ga je pri Novi KBM d.d. dobil kreditojemalec
__________________________________ v znesku ____________ _____ z obrestno mero
_____________, z dobo odplačila ______________ mesecev in višino mesečne anuitete, ki na dan
sklenitve kreditne pogodbe znaša ____________ _____.
Z določili kreditne pogodbe sem seznanjen/a in se zavezujem, da bom plačal/a vse neplačane anuitete in
ostale obveznosti iz navedene kreditne pogodbe, če jih ne bo plačal kreditojemalec.
Izplačevalec plače oziroma pokojnine lahko na zahtevo Nove KBM d.d. v primeru, da dolžnik ne bi
izpolnil obveznosti iz kreditne pogodbe, obremeni mojo plačo/pokojnino z zapadlimi, neplačanimi
anuitetami brez predhodnega sodnega ali pisnega poziva za plačilo.
Ta izjava velja kot upravno-izplačilna prepoved na plačo/pokojnino v skladu s 135. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju.
Zavezujem se, da bom sam/a nakazoval/a zapadle mesečne anuitete, če tega iz kakršnega koli vzroka
ne bo storil moj izplačevalec plače/pokojnine. Vse morebitne stroške v zvezi z odtegovanjem dela moje
plače/pokojnine in nakazovanjem bom plačal v celoti sam.
Dovoljujem, da Nova KBM d.d. uporabi vsa sredstva, ki jih imam na računih pri njej, za poplačilo vseh
zapadlih neplačanih terjatev iz kreditne pogodbe. Dovoljujem, da Nova KBM d.d. moje podatke uporablja
skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov za svoje redno poslovanje in za zavarovanje kredita.
Zavezujem se, da bom v primeru pisnega poziva Nove KBM, kadarkoli v času do odplačila obveznosti iz
kreditne pogodbe, Novi KBM d.d. nemudoma predložil/a zahtevane dokumente, na podlagi katerih lahko
Nova KBM d.d. preveri mojo kreditno sposobnost.
Kraj in datum: ____________________
Ime in priimek poroka: _______________________
Podpis poroka: ______________________________
Potrjujem, da sem pregledal originalno dokumentacijo in da je bila izjava podpisana v moji navzočnosti.
Bančni delavec: _______________________________
Podpis bančnega delavca: _________________________

Nova Kreditna banka Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, vpisana v sodni register okrožnega sodišča v Mariboru,
številka vložka: 10924200; osnovni kapital: 150.000.000,00 EUR; identifikacijska številka za DDV: SI94314527;
www.nkbm.si, info@nkbm.si

