Oбразац А3 1
Штамбиљ Банке
Републички фонд за пензијско и
Инвалидско осигурање
Филијала ____________________
ЗАХТЕВ
ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА
О АДМИНИСТРАТИВНОЈ ЗАБРАНИ
Овлашћујем Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање да стави административну
забрану на моју пензију која се исплаћује под
____________________________________________________________
(JMБГ / лични бр. са пензионог чека)
ради обезбеђењa отплате кредита код _________________________________________________,
(назив и седиште Банке)
број текућег рачуна Банке ____________________________________________________________,
у укупном износу од ____________________________________(износ кредита) динара,
број кредита – кредитне партије ___________________________________________________, број
рачуна _________________________ који ћу отплаћивати у ____________ месечних рата, с тим да
месечна рата по одобреном кредиту износи ___________________________ динара.
Сагласан/на сам да се промена месечне рате врши по обавештењу Банке у складу са закљученим
уговором о кредиту.
У ______________________,
________________20__ год.
Подносилац захтева
__________________________
__________________________
(име и презиме)
__________________________
(потпис корисника пензије)
__________________________
(Место и адреса)
Лк.бр. ____________________
МУП _____________________

МП

За Банку
_______________________

Oбразац А3 2
Штамбиљ Банке
На захтев корисника пензије___________________________________________________ да се на
његову пензију стави административна забрана ради обезбеђења отплате кредита, доноси се:
РЕШЕЊЕ
О АДМИНИСТРАТИВНОЈ ЗАБРАНИ

На пензију _________________________________________________________________________,
(име и презиме корисника )
л.к.број ____________________________ која се исплаћује под __________________________
__________________________________________________(ЈМБГ/ лични број са пензионог чека)
на текући рачун код ________________________________(трн Банке на који се уплаћује пензија),
која за месец ____________ износи _____________ динара, ставља се административна забрана
у корист _____________________________________________________________
(назив и седиште Банке)
за обезбеђење отплате кредита, одобреног код Банке под бројем ___________________, у износу
од укупно _______________________ динара, с тим да му се у _________ рата, почев од
____________________ године обуставља месечни износ од _______________________________
динара у корист текућег рачуна _______________________________________________________.
(број текућег рачуна Банке)
Извршење овог решења ће се обавити у складу са Уговором о пословној сарадњи
бр. 181-413/08

од

04.11.2008. године.

На пензију именованог стављене су административне забране по другим кредитима у укупном
износу од __________________________________ динара, по којима месечна обустава на дан
_______________________ износи _________________________динара.
Фонд не сноси трошкове настале за сва увећања за износе доспелих, а ненаплаћених трошкова,
накнада, провизија и свих других потраживања која настају или могу настати на основу
закљученог уговора о кредиту између корисника и Банке.
Ризик наплате дуга за случај немогућности даљег спрвођења овог решења не сноси Фонд.
Ово решење је урађено у 4 (четири) истоветна примерка, од којих се по 1 (један) примерак
доставља Кориснику пензије и Банци, а 2 (два) примерка остају Фонду.

Решење уручити
1. Кориснику
2. Банци

Директор Филијале
__________________

Oбразац А3 1a
Штамбиљ Банке
Републички фонд за пензијско и
Инвалидско осигурање
Филијала ____________________
ЗАХТЕВ
ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА
О АДМИНИСТРАТИВНОЈ ЗАБРАНИ
Овлашћујем Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање да на тражење Банке стави
административну забрану на моју пензију која се исплаћује под
____________________________________________________________
(JMБГ / лични бр. са пензионог чека)
ради обезбеђењa отплате кредита код _________________________________________________,
(назив и седиште Банке)
број текућег рачуна Банке ____________________________________________________________,
ради обезбеђења отплате кредита у износу од ___________________________динара, број
број кредита – кредитне партије _______________________,број рачуна _____________________
који ћу отплаћивати лично у месечним ратама, у складу са закљученим уговором о кредиту, с тим
да месечна рата по одобреном кредиту износи ___________________________ динара.
Сагласан/на сам да се промена месечне рате врши по обавештењу Банке у складу са закљученим
уговором о кредиту.
У ______________________,
________________20__ год.
Подносилац захтева
__________________________
__________________________
(име и презиме)
__________________________
(потпис корисника пензије)
__________________________
(Место и адреса)
Лк.бр. ____________________
МУП _____________________

МП

За Банку
_______________________

