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АДМИНИСТРАТИВНА ЗАБРАНА
КРЕДИТОКОРИСНИК

КОКРЕДИТОКОРИСНИК

ЖИРАНТ

(задолжително означете едно од квадратчињата)
(Назив и штембил на правно лице)

Врз основа на барање на нашиот работник ______________________________________________, за
издвојување на дел од месечната плата за отплатување на обврските настанати по основ на Договорот
бр.______________________ од _______________ како корисник/кокредитокорисник/жирант во корист на
Штедилница “Можности” ДОО, во натамошниот текст само: “Можности”, се обврзуваме дека во целост ќе
вршиме забрана на месечната плата на наведениот работник, настанати по основ на Договорот заради
обезбедување на отплата на одобрениот кредит, како и на износот на евентуалните трошоци (казнена камата,
договорни казни, опомени и друго), a врз основа на доставената пресметка од страна на “Можности“ во која ќе
биде означена висината на достасаните, а неизмирените обврски на корисникот на кредитот.
Правното лице __________________________________________ ќе постапува по оваа административна
забрана се до целосното исполнување на побарувањето односно до добивањето на писмено известување од
страна на “Можности“ дека неплатениот долг е целосно отплатен.
Се обврзуваме да Ве известиме за евентуалното престанување на работниот однос на работникот во ова
правно лице.

Согласен работник

мп
Одговорно лице за пресметка на плати

Директор

*Работникот е согласен Штедилницата да може да изврши проверка на вистинитоста на презентираните податоци, со цел одобрување на кредитот.

ПОТВРДА
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И ЛИЧНИ ПРИМАЊА
КРЕДИТОКОРИСНИК

КОКРЕДИТОКОРИСНИК

ЖИРАНТ
(Назив и штембил на правно лице)

(задолжително означете едно од квадратчињата)

Дека лицето __________________________________________________ со ЕМБГ __________________________________ е
Во редовен работен однос од (датум)______________
Во работен однос на определено време, со времетраење до (датум) _________________
на работното место _____________________________________. За последните три месеци има остварено месечна
просечна нето плата од __________________ денари и со букви__________________________________________________.
ОДБИТОЦИ ОД ПЛАТА

Неплатен дел

Месечна рата

По судски забрани
По забрана за кредити
(станбени, потрошувачки и др.)
По договорни обврски
(за кои нема административна, судска или
друга забрана)
Кредитни обврски/задршки од плата како
гарант/жирант

мп
Одговорно лице за пресметка на плати

01.05.2016

Директор

