Образец БККАЗ
___________________________________
назив или штембил на правното лице
Бр._____________ од ___.___.200__ година
ИЗЈАВА
Јас долупотпишаниот, го овластувам правното лице во кое сум во редовен работен однос, при исплата на мојата плата
за секој месец да задржува износ за отплата на побарувањата на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје (понатаму во текстот: Банката)
по основ Договорот за _______________________________ бр._______________________ од ___ .___. _______ година
(понатаму во текстот: Договорот), истиот ден, а најдоцна наредниот ден од исплатата на платата, до конечното измирување на
обврските по Договорот.
Во случај ако Барателот и/или жирантите/гарантите го изгубат својството на вработен или извршат промена на
работното место, ја овластувам Банката, а поради промена на кредитната способност, да побара наплата на целокупните
побарувања по Договорот.
При престанок на работниот однос согласен сум, евентуалните парични давања по основ отпремнина, солидарност и
слично да се уплатат за наплата на побарувањата на Банката по кредитот.
Во случај ако отплатата е нередовна, согласен сум, без посебно известување од страна на КАПИТАЛ БАНКА АД
Скопје, таа да ги активира сите инструменти за обезбедување на плаќањето на побарувањата по Договорот депонирани во
банката, а по потреба да се покрене постапка пред надлежниот суд, нотар или орган за присилна наплата на побарувањата.
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Согласно позитивните законските прописи се издава следната
АДМИНИСТРАТИВНА ЗАБРАНА
Потврдуваме дека барателот и двајцата жиранти/гаранти се наши вработени и дека своерачно ја потпишаа Изјавата.
Потврдуваме дека наведените податоци за долговите на барателот и висината на нето платата се точни и пресметани согласно
начинот на пресметка за М4 образецот за пресметка на плати.
Се обврзуваме дека согласно потпишаната изјава во целост ќе вршиме забрана на месечната плата на барателот жирантот _____________________________________________ за обезбедување отплата на побарувањата настанати по основ на
Договорот за ______________________ бр. __________________ од ___.___.______ година вклучувајќи ги главниот долг и
износот на евентуалните трошоци (помалку наплатени камати, затезна камата, договорни казни, опомени и друго) кои ќе
настанат заради нередовно отплаќање на обврските по Договорот или принудно извршување, со издвојување на дел од
месечната плата во корист на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје.
Врз основа на оваа забрана на работникот редовно ќе му се задржува износот од ________________ денари согласно
известување добиено од КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје. Износот ќе биде префрлан на сметката на банката
330080710000993(КИБС) или 100000000033025(МИПС), ЕДБ 4030996254241, депонент на НБРМ, со повикување на број
_________________________________.
Задршките во корист на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје ќе се вршат за период од _____ месеци, со почеток од
___.___.______ година и ќе траат до конечното отплатување на побарувањата на Банката по наведебниот договор. Согласни сме
по известување од КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје, по исплатата на последната задршка, да се задржи дел од следната плата на
нашиот работник и истиот износ да го уплатиме на сметката на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје по основ на конечна каматна
пресметка.
Се обврзуваме во рок од 8 дена да Ве известиме за евентуалното престанување на работниот однос на работникот во
ова правно лице, а исто така и за било какво отсуство подолго од 2 дена, вклучувајки боледувања, неплатено отсуство и друго.
При престанок на работниот однос на работникот во ова правно лице, а по негова дадена изјана се обврзуваме евентуалните
парични давања по основ отпремнина, солидарност и слично да ги уплатиме на Банката за наплата на нејзините побарувања.
Согласни сме административната забрана да важи и за жирантите/гарантите, во случај барателот да не ги подмирува
редовно своите обврски.

Директор на сметководство
_______________________

Овластено лице во правното лице
место за печат

____________________________

