Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana, ID št. za DDV: SI 47523638
(v nadaljnjem besedilu: hranilnica),
in
……………………………………………………….………………………………….

ime in priimek (v nadaljnjem besedilu: kreditojemalec)

……………………………………………………………………………………………..……naslov
………………………………………………………………..…...…………….……………..

poštna številka in kraj

EMŠO: ……………………………………………….. Kraj rojstva: ….....…….…………..…………….. Davčna številka: ……………………………..
Št. osebnega dokumenta: …………..………………….…… Izdajatelj UE: ……………..……… Dokument izdan dne:………………
Telefon doma: …………..…………..……………….…… Telefon v službi: …………………………..………..……….

sklepata

KREDITNO POGODBO št. ………………………………
1. ČLEN
Hranilnica odobri kreditojemalcu na osnovi sklepa sindikata GIT in sklepa kreditne komisije hranilnice z dne
………………………………………………………… …

o gotovinski kredit iz depozita – vzajemna pomoč
v skupnem znesku:

300 EUR

500 EUR

, z dobo vračanja ……………………………… mesecev.

Kreditojemalcu se kredit:
o nakaže na njegov osebni račun št.: ……………………………………………………… pri banki ………………………………..,
o izplača na blagajni hranilnice.
2. ČLEN
Pogodbeni stranki se dogovorita, da se na podlagi sklepa sindikata GIT, izplačilo vzajemne pomoči v hranilnici vodi kot
brezobresten kredit.
3. ČLEN
Višina mesečne anuitete na dan sklenitve pogodbe je …………………………………….. EUR. Število anuitet
je……………… .
Kreditojemalec začne z odplačevanjem kredita v prvem naslednjem mesecu po koriščenju kredita. Anuitete se
nakazujejo ob vsakem izplačilu plače na transakcijski račun hranilnice št.: SI56 6100 0610 0000 062, s sklicevanjem na
številko kreditne pogodbe do končnega odplačila kredita.
4. ČLEN
Kreditojemalec in hranilnica sta sporazumna, da po sklepu sindikata GIT, kreditojemalec plača vse stroške kredita.
5. ČLEN
Efektivna obrestna mera (v nadaljnjem besedilu: EOM) za kredit znaša ob odobritvi kredita …………… % in vključuje
stroške odobritve kredita v višini …………. % od skupnega zneska kredita ter stroške vodenja kredita v višini
……………… EUR mesečno.

EOM je obračunana ob predpostavki enkratnega črpanja kredita na dan sklenitve kreditne pogodbe in predpostavki, da
obrestna mera in skupni stroški kredita, ki vplivajo na dan izračun EOM, ostanejo enaki začetni višini do končne
zapadlosti kredita na dan priprave izračuna. EOM je informativne narave, saj izračun upošteva pogoje na dan izdelave.
Stroški, ki so upoštevani v izračun EOM, veljajo na dan podpisa pogodbe in se lahko spremenijo zaradi zakonskih
sprememb, sprememb obrestne mere ali zaradi spremembe Tarife nadomestil provizij in stroškov hranilnice.
Skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec je skupni znesek kredita v višini……………………………….EUR,
povišan za stroške odobritve kredita v višini……...……EUR in stroške vodenja kredita v višini……...……EUR.
Skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec znaša……………………………….EUR.
Skupni stroški kredita znašajo:………………….EUR.
V izračun EOM-a niso zajete obresti in stroški, ki bi jih kreditojemalec plačal zaradi neizpolnjevanja svojih obveznosti
po tej pogodbi (na primer zamudne obresti, stroški opominjanja, sodne takse, odvetniški stroški, stroški rubežnika in
stroški pridobivanja podatkov, vezanih na izpolnjevanje te pogodbe).
6. ČLEN
Kredit je zavarovan z depozitom preko blagajne vzajemne pomoči sindikata GIT.
7. ČLEN
Kreditojemalec soglaša z upravno izplačilno prepovedjo na osebni dohodek v višini pogodbene anuitete, pri čemer je
kreditojemalec dolžan zato podpisati tudi odstopno izjavo. Delodajalec kreditojemalca bo anuitete kredita iz te pogodbe
nakazoval hranilnici v skladu s 3. členom pogodbe. V primeru, da zavezanec iz upravno izplačilne prepovedi ne
izpolnjuje svoje obveznosti, mora kreditojemalec urediti nakazovanje preko trajnega naloga v breme svojega
transakcijskega računa oziroma sam nakazovati anuitete na račun hranilnice naveden v 3. členu te pogodbe. Nakazilo
kredita se izvede, ko prosilec na Delavsko hranilnico d.d. Ljubljana dostavi potrdilo svoje banke o odprtju trajnega naloga
za odplačevanje obrokov iz osebnega računa.
8. ČLEN
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bo kreditojemalec, v primeru nerednega odplačevanja zapadlih pogodbenih
obveznosti, poravnal vse zapadle anuitete.
Kreditojemalec je dolžan od vsake zapadle in neporavnane obveznosti po tej pogodbi, za čas, ko je s plačilom v zamudi,
hranilnici plačati tudi zakonite zamudne obresti. Hranilnica bo kreditojemalcu od vsake zapadle in neporavnane
obveznosti po tej pogodbi (razen od obresti) mesečno za nazaj obračunavala zamudne obresti, in sicer za čas od dneva
zamude do dneva plačila. Zamudne obresti se obračunajo na linearni način. Zakonska zamudna obrestna mera znaša
na dan sklenitve te pogodbe …….% in je predpisana z Zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni
list RS, št. 11/07, s spremembami) ter se spreminja skladno z zadnjim objavljenim predpisom o višini predpisane
obrestne mere zamudnih obresti v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. ČLEN
Kreditojemalec ima pravico, da lahko kadarkoli med trajanjem kreditne pogodbe zahteva, da mu hranilnica brezplačno
izdela 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.
Kreditojemalec potrjuje, jamči in izjavlja:
−

da je hranilnico seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani in ki bi lahko vplivali
na odločitev hranilnice o sklenitvi te pogodbe, ter da so vsi podatki, ki jih je posredoval hranilnici v zvezi s to
pogodbo, resnični, popolni in nespremenjeni tudi v času njene sklenitve,

−
−
−

da je bil pred sklenitvijo te pogodbe seznanjen z vsemi kreditnimi pogoji te pogodbe, z načinom določitve mesečne
obveznosti in spreminjanja le-te ter izpolnjevanjem njegovih obveznosti,
da je prejel izvod celotne kreditne pogodbe in da je pred sklenitvijo te pogodbe prejel vse predhodne informacije o
kreditu, ki jih predpisuje potrošniška zakonodaja,
da jamči za vračilo najetega kredita z vsem svojim premoženjem.

Kreditojemalec se zavezuje:
−
−
−
−

−

uporabiti kredit za namen, določen s to pogodbo, in omogočiti hranilnici vpogled v dokumentacijo, ki se nanaša na
porabo kredita po tej pogodbi,
obveščati hranilnico o spremembi imena, naslova stalnega prebivališča in zaposlitve, najkasneje v osmih dneh po
nastali spremembi,
obveščati hranilnico o vseh dogodkih in okoliščinah, ki lahko vplivajo na izpolnjevanje obveznosti kreditojemalca
oziroma izvrševanje pravic hranilnice po tej pogodbi,
da bo sam skrbel za odplačevanje kredita, če tega iz kakršnih koli razlogov ne bi storil delodajalec oz. zavezanec iz
upravno izplačilne prepovedi, še posebej bo s plačilnim nalogom ali na blagajni hranilnice sam poravnal prvo
anuiteto kredita v roku 30 dni, v kolikor tega ne bi mogel storiti zavezanec iz upravno izplačilne prepovedi,
kreditojemalec, ki odplačuje kredit s trajnim nalogom iz osebnega računa, podpiše pooblastilo hranilnici za
odplačevanje obveznosti prek osebnega računa in se zavezuje, da do poplačila kredita in vseh obveznosti iz kredita
ne bo zaprl osebnega računa in bo zagotavljal zadostna sredstva na osebnem računu.

10. ČLEN
Kreditojemalec pooblašča hranilnico oz. sindikat GIT , da pri pristojnih državnih organih opravi poizvedbe o naslovu
bivališča, novi zaposlitvi in njegovem premoženju, če je to za izvajanje te pogodbe potrebno.
11. ČLEN
Kreditojemalec ima pravico, da kadarkoli v celoti ali delno izpolni svoje obveznosti po kreditni pogodbi, vendar
najkasneje do roka vračila kredita, pri čemer hranilnica ne zaračuna stroškov predčasnega poplačila.
12. ČLEN
Kreditojemalec lahko odstopi od te pogodbe brez navedbe razloga v štirinajstih dneh od dneva sklenitve te pogodbe,
tudi če je kredit že črpal, pod pogojem, da to pisno s priporočeno pošiljko sporoči hranilnici.
Če je kreditojemalec kredit že črpal, mora hranilnici plačati glavnico in obresti, obračunane na glavnico, od dneva, ko je
bil kredit črpan, do dneva, ko je glavnica odplačana, vendar najkasneje v 30 dneh od dneva, ko je hranilnici poslal
obvestilo o odstopu.
V kolikor so izpolnjeni pogoji za odstop od te pogodbe skladno s 17. členom Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list
RS, št. 77/2016, s spremembami in dopolnitvami), lahko kreditojemalec v enem mesecu od plačila prve obveznosti po
tej pogodbi, pisno s priporočeno pošiljko ali neposredno s pisno izjavo, hranilnici sporoči, da odstopa od te pogodbe.
Pri odstopu kreditne pogodbe mora hranilnica kreditojemalcu vrniti vse plačane zneske v osmih dneh od prejema izjave
kreditojemalca. Če je kreditojemalec že črpal kredit, mora hranilnici v istem roku vrniti črpan kredit, če mu je izjavo izročil
neposredno, oziroma v desetih dneh od oddaje izjave, če je izjavo poslal po priporočeni pošti. Kreditojemalcu ni treba
plačati obresti oziroma drugih stroškov ali dajatev, povezanih z odobrenim ali črpanim kreditom.
V primeru, da črpate celoten znesek kredita obresti znašajo 0,00 EUR na dan.
13. ČLEN
Kreditojemalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da ga je hranilnica ob odobritvi kredita seznanila s kreditnimi pogoji
hranilnice, z načinom določitve mesečne obveznosti.

14. ČLEN
Hranilnica se zavezuje, da podatkov, ki jih bo pridobila v zvezi s to pogodbo, ne bo posredovala drugim osebam, razen
kadar je z zakonom ali podzakonskim predpisom tako določeno in osebam, ki izkažejo interes za nakup terjatev po tej
pogodbi, s čimer kreditojemalec izrecno soglaša.
Kreditojemalec pooblašča hranilnico oz. katero koli drugo osebo, ki s cesijo pridobi pravice iz kreditne pogodbe, da pri
pristojnih državnih organih opravi poizvedbe o naslovu bivališča, novi zaposlitvi in njegovem premoženju, če je to za
izvajanje te pogodbe potrebno, ter izrecno dovoljuje hranilnici posredovanje podatkov o morebitnem neizpolnjevanju
kreditnih obveznosti tudi drugim finančnim organizacijam.
Podatki se bodo uporabljali le za namen izvajanja te pogodbe in za namene, določene z zakonom o varstvu osebnih
podatkov. Hranilnica se zavezuje, da bo osebne podatke kreditojemalca hranila in varovala na primeren način, tako da
ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih posredovanj podatkov nepooblaščenim osebam.
15. ČLEN
Za izvensodno reševanje sporov med hranilnico in kreditojemalcem iz naslova potrošniškega kreditiranja, hranilnica kot
pristojni organ priznava Združenje bank Slovenije – GIZ, Šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana, telefonska št. 01 24 29 700.
Pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja sporov pri pristojnem organu ZBS, lahko vloži potrošnik zoper
odločitev hranilnice pri pristojnem organu ZBS, ko se ne strinja z odločitvijo hranilnice o pritožbi v internem pritožbenem
postopku ali če v tridesetih (30) dneh ni prejel odgovora hranilnice. Kreditojemalec lahko vloži pobudo na spletni strani
ZBS www.zbs-giz.si, po navadni pošti na naslov Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, SI - 1000
Ljubljana, Slovenija, s pripisom: pobuda za IRPS, ali po elektronski pošti na naslov izvajalec.irps@zbs-giz.si.
Pobudo lahko kreditojemalec vloži najkasneje 12 mesecev od prejema odločbe hranilnice ali po preteku 30 dni od
vložitve popolne pritožbe pri hranilnici. Vložitev pobude ne posega v pravico potrošnika, da kadarkoli vloži tožbo pred
pristojnim sodiščem zoper hranilnico zaradi rešitve spora.
16. ČLEN
Morebitne sodne spore iz te pogodbe rešuje pristojno sodišče po stalnem bivališču kreditojemalca.
17. ČLEN
Pristojen organ za nadzor nad izvajanjem dajanja kreditov je Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana.
18. ČLEN
Kreditojemalec potrjuje da je preučil osnutek pogodbe ter prebral in pozorno preučil vsa pogodbena določila.
Kreditojemalec izrecno potrjuje, da mu je hranilnica na njemu razumljiv način razložila morebiti nejasna določila
te pogodbe, ter da mu je omogočila oceno, ali kreditna pogodba ustreza njegovim potrebam in finančnemu
položaju.
19. ČLEN
Pogodbeni stranki ugotavljata, da se v skladu s točko (a) 4. odstavka 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost
(Uradni list RS, št. 13/11 z dopolnitvami in spremembami), za odobritev kredita po tej pogodbi ne plača davek na dodano
vrednost.

20. ČLEN
Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe stranki. Napisana je v dveh izvodih, ki ga v originalu prejmeta
hranilnica in kreditojemalec, kopijo kreditne pogodbe pa prejmeta njegov delodajalec in sindikat.
V ……………………..……………, dne …………………………

KREDITOJEMALEC:

…………………………………………………………………

V ………..…………………………, dne …………………………

DELAVSKA HRANILNICA D.D LJUBLJANA:
Podružnica Ljubljana-Center
Manca Leskovic, kr. referent Siniša Šuman, direktor

……….……………………..……………………………………

