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skleneta naslednjo 

 

  KREDITNO  POGODBO št. 2PI1800/17 

 

1. člen 

Vrsta  potrošniškega kredita je gotovinsko posojilo. 

 

2. člen 

Dajalec potrošniškega kredita je podjetje 2 PI, d.o.o., Komenda, Sadarjeva 10, 1218, Komenda. 

 

3. člen 

Skupni znesek kredita je  3.858,02 EUR ( z besedo: tritisočosemstooseminpetdeset 02/100 EUR).    

Strošek odobritve kredita iz 7.člena te pogodbe se odšteje od skupnega zneska kredita, zato znaša 

izplačilo 3.500,00 EUR, ki bo nakazano na bančni račun posojilojemalca SI56  v enem znesku naslednji 

delovni dan po podpisu posojilne pogodbe. 

 

4. člen 

Obdobje trajanja kreditne pogodbe je 24 mesecev in sicer od datuma nakazila 01. jul. 2017 do  

datuma vračila 01. jul. 2019. 

 

5. člen 

Kreditna pogodba je samostojna pogodba in ni povezana z nobeno drugo pogodbo, ki jo morda sklene 

posojilojemalec, da bi sredstva iz te pogodbe uporabil za nakup stvari ali za plačilo storitev. Zato dajalec 

kredita ni odgovoren za kvaliteto stvari ali  storitev iz druge pogodbe. 

 

6. člen 

Kreditna letna obrestna mera je 8,00% ali 0,64% na mesec, za katero se uporablja konformno 

obrestovanje z mesečno kapitalizacijo. Mesečna obrestna mera se med posojilnim obdobjem ne 

spreminja.  

 

7. člen 

Efektivna obrestna mera je  19,00% .   

Skupni znesek, ki ga bo plačal posojilojemalec je 4.534,02 EUR.  
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Obresti kreditne pogodbe so izračunane v višini 317,98 EUR po predpostavkah, da je 

- uporabljena kreditna obrestna mera iz 6. člena te pogodbe  

- enkraten strošek odobritve kredita določen v višini 358,02 EUR ( 9,28% od skupnega 

zneska kredita) 

- upoštevano obdobje kreditne pogodbe iz 4. člena 

- upoštevano število obrokov iz 8. člena 

- posojilojemalec zavezan mesečno nakazati en obrok 

 

8. člen 

Posojilojemalec bo odplačeval kredit mesečno v višini   174,00 EUR. 

Število mesečnih obrokov je  24. 

Anuitetni načrt odplačevanja kredita je priloga te kreditne pogodbe. 

Posojilojemalec bo mesečni obrok nakazoval na poslovni račun podjetja pri 

 

         Novi KBM banki: SI56 0430 2000 3206 222 sklic  00  1800-17   

ali 

           UniCredit banki:   SI56 2900 0005 0187 269    sklic  00  1800-17   

ali 

Novi Ljubljanski banki: SI56 0205 3001 0617 419    sklic  00  1800-17   

 

najkasneje do 01. v  mesecu (prvi obrok 01. avg. 2017).  

 

9. člen 

Posojilojemalec ima med trajanjem kreditne pogodbe pravico zahtevati brezplačen izračun stanja 

kredita v obliki amortizacijskega načrta, ki prikazuje dolgovane zneske in obdobja ter pogoje v zvezi 

s plačilom teh zneskov, razčlenitev vsakega odplačila s prikazom odplačila glavnice in obresti, 

izračunane na podlagi kreditne obrestne mere, ter morebitne dodatne stroške, ki se obračunajo, če 

je posojilojemalec v zamudi s plačili (glej 12.člen). 

 

10. člen 

Posojilojemalec ne plačuje nobenih stroškov vodenja računov, črpanja kredita ali drugih stroškov,  

ki niso navedeni v tej kreditni pogodbi. 

 

11. člen 

Posojilojemalec ne plačuje nobenih stroškov notarskih storitev. 

 

12. člen 

Za krajše zamude (manj od enega meseca) lahko zaračunamo obresti v višini zamudnih obresti. 

Za zamudo (več kot en mesec) pri nakazilu vsakega mesečnega obroka bomo obračunali: 

- obresti v višini zamudnih obresti, določene v zakonu, ki ureja predpisano obrestno 

mero zamudnih obresti (trenutno so letne zamudne obresti 8,00%, lahko se pa 

spreminjajo dvakrat letno – 1. 1. in 1.7.) in  

- zamudne stroške tudi v višini zamudnih obresti, določene v zakonu, ki ureja 

predpisano obrestno mero zamudnih obresti.  
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Opozorilo o posledicah neplačanih dospelih plačilih: 

Če je posojilojemalec v zamudi s plačilom dveh ali več zaporednih obrokov,  lahko začnemo pri 

pristojnem sodišču postopek za izterjavo ostanka posojila in vseh stroškov,  ki nastanejo z izterjavo 

(tudi stroškov podjetja, ki je registrirano za izterjavo in s katerim  ima dajalec kredita sklenjeno 

pogodbo o poslovnem sodelovanju).  

 

13. člen 

Posojilojemalec lahko predčasno odplača preostanek kredita brez dodatnih stroškov. 

 

14. člen 

Anuitetni načrt odplačevanja kredita je priloga te kreditne pogodbe. 

 

15. člen 

Posojilo je zavarovano s premoženjem posojilojemalca in z upravno izplačilno prepovedjo na njegov 

osebni prejemek. Posojilojemalec priznava kot dodatno zavarovanje posojilodajalcu stroške, ki jih ima 

z izterjavo, in sicer 10,0% od skupnega zneska plačil (453,40 EUR) (glej 12.člen). 

 

16. člen 

Posojilojemalec lahko odstopi od kreditne pogodbe brez navedbe razloga v 14 dneh od dneva sklenitve 

kreditne pogodbe oziroma od dneva, ko prejme informacije iz drugega odstavka 12. člena ZpotK-2 

(obvezna vsebina in popolne informacije kreditne pogodbe). 

Posojilojemalec uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe z obvestilom pisno na papirju ali drugem 

trajnem nosilcu podatkov, ki ga pošlje dajalcu kredita v rokih iz prejšnjega odstavka  

Če posojilojemalec uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe po črpanju kredita, dajalcu kredita plača 

glavnico in obresti, obračunane na to glavnico, od dneva, ko je bil kredit črpan, do dneva, ko je glavnica 

odplačana, brez nepotrebnega odlašanja ali najpozneje v 30 dneh od dneva, ko je dajalcu kredita poslal 

obvestilo o odstopu.  

Obresti črpanega dela kredita se izračunajo na podlagi dogovorjene kreditne obrestne mere (glej 6. 

člen), ki jo je dajalec kredita obljubil posojilojemalcu ob sklenitvi kreditne pogodbe. 

Če posojilojemalec odstopi od pogodbe, mu dajalec kredita ne zaračuna nobenih drugih stroškov, razen 

morebitnih nepovratnih stroškov, ki jih je dajalec kredita plačal v postopku pred sodišči, upravnimi 

organi ali osebami z javnim pooblastilom. 

 

17. člen 

Če kreditna pogodba ni sklenjena v skladu s prvim (brezplačni izvod pogodbe) in drugim (obvezna 

vsebina in popolne informacije v pogodbi) odstavkom 12. člena ZpotK-2, lahko posojilojemalec z 

enostransko izjavo odstopi od kreditne pogodbe. 

Če posojilojemalec v enem mesecu od plačila prve obveznosti po pogodbi ne izjavi, da odstopa od 

pogodbe v skladu s prejšnjim odstavkom, se šteje, da pri kreditni pogodbi vztraja.  

Pri odstopu posojilojemalca od kreditne pogodbe dajalec kredita posojilojemalcu vrne vse plačane 

zneske v osmih dneh od prejema izjave potrošnika. Če je posojilojemalec že črpal kredit, dajalcu kredita 

v istem roku vrne črpan kredit, če mu je izjavo izročil neposredno, oziroma v desetih dneh od oddaje 

izjave, če je izjavo poslal po elektronski ali priporočeni pošti. Posojilojemalcu ni treba plačati obresti 

oziroma drugih stroškov ali dajatev, povezanih z odobrenim ali črpanim kreditom. 
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18. člen 

Notranji pritožbeni postopek. Posojilojemalec lahko naslovi morebitno pritožbo v zvezi s kreditno 

pogodbo v okviru notranjega pritožbenega postopka pri dajalcu kredita na naslov: 2 PI, d.o.o., 

Komenda, Sadarjeva 10, 1218 Komenda, e-pošta: 2pi@2pi.si. 

Izvensodno reševanje sporov. V kolikor posojilojemalec ni zadovoljen s storitvami in izčrpa vse 

notranje možnosti za pritožbo, se lahko odloči za izvensodno reševanje potrošniškega spora, in sicer 

pri: PERSVET d.o.o., Radio cesta 5, 1230 Domžale, e-pošta: info@persvet.eu.  

Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali najprej v okviru notranjega 

pritožbenega postopka, nato še v izvensodnem reševanju spora. Če sporazumna rešitev ne bo možna, je 

za reševanje sporov pristojno stvarno sodišče po sedežu družbe. 

 

19. člen 

Nadzorni organi. Nadzor nad izvajanjem posameznih določb Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-

2) opravljajo Banka Slovenije, Tržni inšpektorat RS in Informacijski pooblaščenec RS. Konkretno je 

za izvajanje nadzora nad dajalcem kredita pristojen Tržni inšpektorat RS, Slovenski trg 1, Kranj. 

 

20. člen 

Dajalec kredita poslovno ne sodeluje s kreditnimi posredniki, zato ne priznava nobenih drugih stroškov 

za stroške kredita, razen teh, ki so izrecno navedeni v tej kreditni pogodbi.  

 

Dajalec kredita lahko z enostransko izjavo odstopi od pogodbe ali zahteva plačilo preostalih plačil pred 

njihovo zapadlostjo, če je posojilojemalec v zamudi s plačilom začetnega ali dveh zaporednih plačil in 

niti po postavljenem dodatnem 15-dnevnem roku za plačilo zapadlih obveznosti le-teh ne poravna (20. 

člen ZPotK-2). 
 

21. člen 

Pogodba je napisana v dveh izvirnikih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme enega. 

 

Komenda, 01. jul. 2017 

 

DDV ni obračunan po 4.tč.44.čl. ZDDV-1 

 

Posojilojemalec      Posojilodajalec 

 

Janez Novak     pripravil  

    Vodja poslovne enote 

      Boštjan Grošelj 
 

 

 

    Odobril prokurist 

        Pavel Ipavec, univ. dipl. mat. 
 

 

 

 

 

 

Prilogi:  anuitetni načrt 

  standardne predhodne informacije  
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