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PRILOGA II 

 

PREDHODNE INFORMACIJE ZA POTROŠNIKE PRI PREKORAČITVAH STANJA 
NA PLAČILNEM RAČUNU TER PRI REPROGRAMIRANJU DOLGA 
 

1. Podatki o dajalcu kredita / kreditnem posredniku in podatki za vzpostavitev stika z 
njim. 

Dajalec kredita 
Naslov 
Telefonska številka* 
E-naslov* 
Faks* 
Spletna stran* 
 

[Firma ali ime] 
[Sedež ali naslov za stik s potrošnikom] 
 

(Če je potrebno) 
 
Kreditni posrednik 
Naslov 
Telefonska številka* 
E-naslov* 
Faks* 
Spletna stran* 
 
**  NNeeoobbvveezznnee  iinnffoorrmmaacciijjee  

 
 
[Firma ali ime] 
[Sedež ali naslov za stik s potrošnikom] 
 

 
Polja, ki so označena z "če je potrebno", dajalec kredita izpolni, če je informacija v tem polju  
pomembna za vrsto kredita, ki ga ponuja. Če informacija za to vrsto kredita ni pomembna, se 
vrstico izbriše. 

Dajalec kredita pojasnilo v oglatem oklepaju povsod nadomesti z ustreznimi podatki. 

 

2. Opis glavnih značilnosti kredita 

Vrsta kredita  
Skupni znesek kredita 
 
To je najvišji znesek, ki je potrošniku na 
razpolago po kreditni pogodbi. 

 

Trajanje kreditne pogodbe  

(Če je potrebno) 
 
Dajalec kredita lahko od potrošnika 
kadarkoli zahteva, da v celoti odplača znesek 
kredita. 
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3. Stroški kredita 

Kreditna obrestna mera ali, če je potrebno, 
različne kreditne obrestne mere, ki se 
uporabljajo v kreditni pogodbi. 
 

[% 
– fiksna ali 
– spremenljiva (z indeksom ali 

referenčno obrestno mero, ki se 
uporablja za začetno kreditno obrestno 
mero)] 

Efektivna obrestna mera (EOM) 
 
EOM je v odstotku izražena stopnja, ki izraža 
razmerje med skupnimi stroški kredita in 
skupnim zneskom kredita.  
 
 
Podatek o EOM je v pomoč pri primerjavi 
različnih ponudb kreditov. 

[% 
 
Reprezentativni primer z vsemi 
predpostavkami, ki so vključene v izračun 
EOM.] 

Stroški 
 
(Če je potrebno) 
 
Pogoji, pod katerimi se lahko ti stroški 
spremenijo. 

[Vsi stroški, ki nastanejo od datuma sklenitve 
kreditne pogodbe.] 
 

Obresti in stroški v primeru zamude pri 
plačilih. 
 
 
 

V primeru zamude pri plačilih se vam  
zaračunajo [...... (zamudna obrestna mera, 
pogoji in postopki za njeno spremembo ter 
morebitni  stroški).] 
 

3. Drugi pomembni pravni vidiki 

Odpoved kreditne pogodbe 
 

[Pogoji in postopki za odpoved kreditne 
pogodbe.] 

Poizvedba v zbirki osebnih podatkov 
 
Dajalec kredita mora potrošnika takoj in 
brezplačno obvestiti o rezultatu poizvedbe v 
zbirkah osebnih podatkov, če se vloga za 
kredit zavrne na podlagi take poizvedbe. To 
ne velja, če poseben zakon dajalcu 
prepoveduje posredovanje takih informacij.  

 

(Če je potrebno) 
 
Časovno obdobje,  v katerem predhodne 
informacije zavezujejo dajalca kreditov.  

 
 
[Ti podatki veljajo od … do ...] 
 

(Če je potrebno) 
 
Obračun kredita je vezan na uporabo tuje 
valute  
 

[Navedba tuje valute in tečaj, po katerem se 
izračunava vrednost v domači valuti ter 
opozorilo, da se ob spremembi tečaja lahko 
spremenijo tudi predvideni zneski 
posameznih plačil.] 
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(Če je potrebno) 

5. Dodatne informacije pri kreditih za reprogramiranje dolga 

Obroki ali anuitete in, če je potrebno, vrstni 
red njihovega odplačevanja. 
 
 

Plačati boste morali sledeče: 
 
[Reprezentativni primer v oblike tabele z 
načrtom  odplačevanja posameznih obrokov 
ali anuitet, ki vključuje podatek o znesku 
kredita, številu in pogostnosti plačil, ki jih 
mora opraviti potrošnik.] 

Skupni znesek za plačilo  
Predčasno odplačilo 
 
Potrošnik  ima pravico, da kadarkoli v celoti 
ali delno predčasno odplača kredit. 
 
(Če je potrebno) 
 
Dajalec kredita je v primeru predčasnega 
odplačila upravičen do nadomestila. 

 
 
 
 
[Določitev nadomestila (metoda za izračun) 
v skladu z 19. členom Zakona o potrošniških 
kreditih.] 

(Če je potrebno) 

6.      Dodatne informacije pri trženju kreditnih pogodb na daljavo 

 
(a) v zvezi z dajalcem kredita 

 

(Če je potrebno) 
 
Predstavnik dajalca kredita v državi članici, v 
kateri ima potrošnik prebivališče. 
 
Naslov 
 
Telefonska številka* 
 
E-naslov* 
 
Faks* 
 
Spletna stran* 
 
**  NNeeoobbvveezznnii  ppooddaattkkii    

 
 
[Firma ali ime] 
 
 
[Sedež ali naslov za stik s potrošnikom] 

(Če je potrebno) 
 
Vpis v sodni ali drug javni register 

[Register, v katerega je vpisan dajalec kredita 
in njegova vpisna številka ali druga 
enakovredna oznaka v registru.] 

(Če je potrebno) 
 
Nadzorni organ 

 
[Ime nadzornega organa, če je za dejavnost 
dajalca kredita potrebno dovoljenje.] 

Pravica do odstopa Da/Ne 



 15

 
Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh odstopi 
od kreditne pogodbe. 
 
(Če je potrebno) 
 
Uveljavljanje pravice do odstopa 

 
[Praktična navodila za uveljavljanje pravice 
do odstopa, v katerih je med drugim naveden 
odstopni rok in naslov, na katerega potrošnik 
pošlje izjavo o odstopu ter posledice v 
primeru, da ne uveljavlja pravice do odstopa.] 
 

(Če je potrebno) 
 
Pravo, ki se uporablja pri poslovanju s 
potrošnikom pred sklenitvijo kreditne 
pogodbe. 

 

(Če je potrebno) 
 
Pogodbena določila o pravu, ki se uporablja 
za kreditno pogodbo in pristojno sodišče. 

 
 
[Ustrezna pogodbena določila.] 

(Če je potrebno) 
 
Izbira jezika  

 
[Pogodba bo sklenjena v [navedba jezika]. Z 
vašim soglasjem bomo v času trajanja 
kreditne pogodbe kot jezik komuniciranja  
uporabljali [navedba jezika ali jezikov]. 
 

(c) v zvezi s pravnimi sredstvi  
Dostopnost pritožbenega postopka oziroma 
postopka zunajsodnega reševanja sporov 
potrošniku. 

Da/Ne 
 
 
[Če je odgovor pritrdilen, informacija o 
načinu in pogojih za dostop.]  

 

 

 

 

 

 




