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Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov
Nacionalne informacije in spletni obrazci v zvezi z Uredbo (EU) št. 655/2014
Za kaj gre?
Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov (ENZBR) sodišču v državi članici EU omogoča, da zamrzne sredstva na bančnem računu dolžnika v drugi
državi članici EU. Postopek se lahko uporablja samo v čezmejnih primerih, pri čemer mora biti sodišče, ki izvaja postopek, ali stalno prebivališče upnika v
drugi državi članici, kot je tista, v kateri se vodi račun dolžnika.
S tem postopkom je izterjava dolgov v EU lažja.
Postopek za pridobitev ENZBR je določen v Uredbi (EU) št. 655/2014.
Gre za alternativo obstoječim pravnim postopkom v posameznih državah članicah EU.
Uporablja se od 18. januarja 2017.
Prednosti
Postopek je hiter in se zgodi brez obvestitve dolžnika (ex parte).
Ta „učinek presenečenja“ dolžnikom preprečuje premikanje, skrivanje ali porabo denarja.
Se postopek uporablja v vseh državah EU?
Ne. Uredba se ne uporablja na Danskem. To pomeni, da:
upniki s stalnim prebivališčem na Danskem ne morejo vložiti vloge za izdajo ENZBR;
ne morete pridobiti ENZBR za bančne račune na Danskem.
Kako vložiti vlogo?
Vsi obrazci za vlogo in več informacij je na voljo tukaj.
Vse obrazce lahko izpolnite na spletu.
Opozorilo: Ni vam treba navesti natančnih podatkov o računu, ki naj se zamrzne (npr. številke računa), če z njimi ne razpolagate. Zadostuje ime banke, ki
vodi račun. Če ne poznate imena banke, pri kateri se vodi račun dolžnika, lahko v skladu z Uredbo pri sodišču zaprosite za poizvedbo o tem.
Vsebina vseh obrazcev v zvezi z ENZBR je določena v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2016/1823.
Zadevna povezava
Vodič za državljane v čezmejnih civilnih sporih v Evropski uniji
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Zadnja posodobitev: 21/03/2022
Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene
odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena
v pravnem obvestilu.

