(Назив и штембил на правното лице)

ДО КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД
Скопје
Ул. „Орце Николов“ бр. 3, Скопје

Бр. на решение __________________
Датум на решение _______________

РЕШЕНИЕ
за извршување врз плата - административна забрана
®
на корисникот на MasterCard кредитна картичка
Врз основа на писмена изјава-согласност на работникот _____________________________
_________________________________, се става административна забрана на плата во корист на
Комерцијална банка АД Скопје (согласно законската регулатива) за покривање на негативно
салдо на кредитна картичка врз основа на Договор за _______________________________________
кредитни картички. Се обврзуваме дека во целост ќе вршиме забрана и тоа:
1. Задршка на износ според известување на Банката. Уплатата ќе се врши во корист на
жиро сметката на Комерцијална банка АД Скопје 300-0000000001-33, ЕДБ 4030989254937
депонент на НБРМ, за сметка ___________________________________________.
(број на сметка на картичката на корисникот)

2.Оваа забрана ќе стапи во сила веднаш штом се добие писмено известување од
Банката дека корисникот на кредитната картичка има одреден износ на негативно салдо на
картичката.
3.Се обврзуваме да го задржиме од платата на работникот, износот на евентуалните
трошоци (помалку наплатени камати, затезна камата, договорни казни и опомени и др.) кои ќе
настанат поради нередовно покривање на негативното салдо, а врз основа на доставена конечна
пресметка - известување од Банката.
4.Се обврзуваме да ја известиме Банката за евентуален престанок на работниот однос
на работникот по било кој основ, за засновање на правен однос со друго лице или пензионирање,
во рок од 8 дена по настанатата промена и да го предадеме решението за административна
забрана на плата со вкупната документација на новиот работодавач.
5.Во моментот на издавањето на Решението за административна забрана на плата на
работникот потврдуваме дека:
- нема друга административна забрана или постапка за ставање на истата и
- нема решение за намирување на побарување по основ на законско издржување, за
надомест на штета настаната по основ на нарушување на здравјето или намалување односно
губење на работната способност, за надомест на штета по основ на загубено издржување поради
смрт на издржувачот.
6. Со донесување и доставување на Решението, под полна материјална и кривична
одговорност, согласно законските прописи, се обврзуваме дека во потполност ќе ги извршиме
сите обврски кои произлегуваат од него.
Потписи на овластени лица
Раководител на финансиска служба

Директор на правно лице
М.П.

ИЗЈАВА–СОГЛАСНОСТ
за донесување на Решение за административна забрана
Од корисник на картичка ________________________________________________________
(име и презиме)

________________________________________________________
(адреса)

________________________________, _______________________
(ЕМБГ)

(бр. лична карта)

Јас, долупотпишаниот __________________________________________________________ во работен
однос кај работодавачот ___________________________________________________________на работно место
______________________________________, а заради обезбедување на покривање на негативно салдо
на кредитната картичка издадена од Комерцијална Банка АД Скопје врз основа на Договор за
____________________________ кредитни картички од _____________ година, ја давам следната
СОГЛАСНОСТ
1.На мојата плата, согласен сум да се стави административна забрана за отплата на
обврските по цитираниот договор за кредитна картичка, така што од секоја исплата на платата да
ми се запира износот наведен во известувањето од Банката, но не повеќе од 1/3 од платата, се
до целосна наплата на побарувањето на Банката (по основ на главен долг, камата и трошоци).
2.Средствата кои ќе се запираат од мојата плата, го овластувам работодавачот да ги
уплати на жиро сметката на Комерцијална банка АД Скопје 300-0000000001-33, ЕДБ
4030989254937 депонент на НБРМ, за сметка ___________________________________________.
(број на сметка на картичката на корисникот)

3.Согласен сум исто така, оваа административна забрана што е ставена врз мојата
плата, доколку се вработам кај друг работодавач, сегашниот работодавач да ја достави на
новиот работодавач, заедно со документацијата за кредитната картичка и извештајот за
наплатените износи, и за тоа да ја извести Комерцијална банка АД Скопје.
4.Исто така изјавувам дека немам задршки врз мојата плата, заради намирување на
побарување по основ на законско издржување, за надомест на штетата настаната по основ на
нарушување на здравјето или по основ на намалување односно загубување на работната
способност и за надомест на штета по основ на загубено издржување поради смрт на
издржувачот, кое е определено по ставањето на оваа забрана.
Телефон за контакт
дома
работа
мобилен

Корисник на картичка

(име и презиме)

(потпис)

Скопје, ______________ година

