Poslovalnica xxxxxxxxxxxxxxxx
Račun: xxxxx-xxxxxxxxxx
Datum: DD.MM.LLLL

Kreditna pogodba št. XXXXXXXXXX
sklenjena med Novo KBM d.d., preko interneta – Bank@Net-a
(v nadaljnjem besedilu: banka), in
priimek in ime / naziv dejavnosti
ulica in hišna številka, poštna številka in kraj
davčna/identifikacijska številka XXXXXXXX
(v nadaljnjem besedilu: kreditojemalec)
1. člen
Banka daje kreditojemalcu potrošniški kredit v znesku XX.XXX,XX EUR z dobo vračanja XX mesecev, s
končnim rokom vračila DD.MM.LLLL. Črpanje kredita je možno takoj po podpisu pogodbe in ureditvi
zavarovanja.
2. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da banka obračunava obresti na linearni način. Obrestna mera je enaka
X,XX % letni obrestni meri, ki je fiksna do dokončnega odplačila kredita. Efektivna obrestna mera (v
nadaljnjem besedilu: EOM) je izračunana v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o potrošniških kreditih ali
predpisu, ki ureja potrošniško kreditiranje in na njem temelječih podzakonskih aktih (v nadaljnjem besedilu:
zakon) in znaša na dan sklenitve pogodbe XX,XX % letno ter se spremeni, če se spremenijo postavke,
navedene v tem členu, v skladu s to pogodbo.
Pri izračunu EOM banka upošteva dogovorjeno obrestno mero, stroške odplačevanja in stroške odobritve ob
predpostavki, da je celotni znesek kredita porabljen na dan odobritve kredita. Izračunana EOM ne vključuje
stroškov, ki jih plača kreditojemalec zaradi neizpolnjevanja svojih obveznosti po pogodbi, notarskih stroškov,
stroškov za zavarovalne premije za zavarovanje blaga, katerega nakup se financira s kreditom.
V primeru, ko je kredit zavarovan z zastavo nepremičnine ali premičnine, se strošek notarskih storitev (ki se
določijo v skladu z vsakokrat veljavno Notarsko tarifo), strošek taks za vpis zastavne pravice ter drugi stroški v
zvezi s tem zavarovanjem ne štejejo v EOM in se ne obravnavajo kot strošek kredita.
Pri obračunu obresti se za mesec in leto šteje dejansko število dni po koledarju.
Skupni znesek za plačilo, ki predstavlja znesek odobrenega kredita, vseh stroškov kredita in obresti, izračunan
ob odobritvi kredita, znaša XX.XXX,XX EUR. Zaradi načina štetja dni (30/360) pri amortizacijskem načrtu, ki je
osnova za izračun anuitet ob odobritvi, in zamika zapadlosti anuitet na delovne dneve, se izračun obresti ob
odobritvi lahko razlikuje od dejanskega, v času odplačevanja.
Če je dogovorjena spremenljiva obrestna mera za celotno ali posamezno obdobje trajanja kreditne pogodbe,
banka kreditojemalca pisno na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov obvesti o spremembi kreditne
obrestne mere pred začetkom veljavnosti spremembe.
Če je sprememba posledica spremembe referenčne obrestne mere, se obvestilo o spremembi kreditne
obrestne mere pošilja kreditojemalcu periodično.
V primeru, da kreditojemalec v času trajanja te kreditne pogodbe preneha prejemati redne prilive na svoj
račun v banki oz. prenese poslovanje na drugo banko, se dogovorjena obrestna mera oz. obrestni pribitek
poveča za 0,45 odstotni točki, o čemer banka pred veljavnostjo spremembe pisno obvesti kreditojemalca.
V primeru, da kreditojemalec sklene kreditno pogodbo v okviru posebne ponudbe z nižjo obrestno mero od
redne ponudbe, se v primeru neizpolnjevanja pogojev, vezanih na posebno ponudbo, dogovorjena obrestna
mera kredita poveča za 2 odstotni točki, o čemer banka pred veljavnostjo spremembe pisno obvesti
kreditojemalca.
Banka si pridržuje pravico po spremembi fiksne obrestne mere ali fiksnega pribitka, ki bi bila posledica
nepričakovane spremembe cene denarja na denarnem ali kapitalskem trgu, na katerega banka nima vpliva,
nadalje spremembe davčnih ali drugih predpisov, ki imajo za posledico povišanja cene denarja in drugih
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objektivnih okoliščin z navedenim učinkom ali ukinitev temeljne obrestne mere in spremembe načina obračuna
obresti.
V kolikor se kreditojemalec ne strinja s predlagano spremembo obrestne mere, mora v roku 30 dni od prejema
priporočenega obvestila o spremembi obrestne mere, kredit predčasno vrniti.
3. člen
Mesečna anuiteta na dan sklenitve pogodbe znaša XXX,XX EUR. Anuiteta je izračunana na dve decimalni
mesti, pri čemer se pri zaokroževanju upošteva matematično načelo. Poračun obveznosti se opravi z zadnjo
izravnalno anuiteto tako, da se odplačilo kredita izteče v pogodbenem roku.
Prva mesečna anuiteta zapade v plačilo DD.MM.LLLL, vsaka naslednja anuiteta DD.v mesecu, zadnja pa
DD.MM.LLLL. V kolikor zapade anuiteta na soboto, nedeljo ali praznik, ki je dela prost dan, se datum
zapadlosti prenese na naslednji delovni dan.
Banka na predčasno plačano anuiteto ali delna izredna nakazila kredita ne priznava nikakršnih obresti.
Ob prenosu kredita v odplačilo in ob vsakokratni spremembi obrestne mere bo banka določila novo višino
anuitete, upoštevaje znesek nezapadle glavnice, preostalo odplačilno dobo in referenčno obrestno mero, ki
veljajo na dan spremembe. Anuiteta se ne bo spremenila, če razlika med staro in novo anuiteto ne bo
presegala mejnega zneska določenega v vsakokrat veljavnih Določilih o načinih in rokih za obračun obresti
Nove KBM d.d..
O spremembi anuitete in obrestne mere bo banka obvestila kreditojemalca in zavezanca za nakazovanje
anuitet.
Po nakazilu zadnje anuitete bo banka napravila končni obračun kredita ter kreditojemalca in zavezanca za
nakazovanje mesečnih anuitet obvestila o višini neporavnane obveznosti oziroma bo kreditojemalcu vrnila
morebitni znesek preplačila.
Kreditojemalec lahko v primeru, da gre za kreditno pogodbo sklenjeno za določen čas in z dogovorjenim
postopnim odplačevanjem glavnice, med trajanjem takšne kreditne pogodbe zahteva brezplačen izračun
stanja kredita v obliki amortizacijskega načrta z vsebino določeno v Zakonu o potrošniških kreditih.
4. člen
Redno odplačevanje kredita je zagotovljeno s trajnim nalogom s transakcijskega računa št. 04PODXXXXXXXXXX.
V primeru, da delodajalec prepozno prejme upravno izplačilno prepoved ali dospela anuiteta iz kakršnegakoli
drugega vzroka ni nakazana, se kreditojemalec zavezuje, da bo sam poravnal zapadle obveznosti na
poravnalni račun Nove KBM d.d. št. 01000-0000400014, sklicevanje na številko: XX-1172751-49XXXXXXXX88.
Vse stroške odobritve in vodenja kredita po tej pogodbi v znesku XXX,XX EUR poravna kreditojemalec sam v
skladu s Tarifo nadomestil za storitve Nove Kreditne banke Maribor d.d. oziroma izvlečkom cenika storitev
Nove KBM d.d., ki je na voljo v vseh poslovalnicah banke.
5. člen
Kredit po tej pogodbi je zavarovan s plačilom stroškov odplačevanja v višini XXX,00 EUR.
Kreditojemalec se zavezuje na poziv banke dopolniti zavarovanje oziroma kredit dodatno zavarovati v primeru
znižanja vrednosti zavarovanja, zlasti padca vrednosti zastavljenega premoženja ali zmanjšanja kreditne
sposobnosti poroka. V kolikor kreditojemalec ne ravna v skladu z navedeno zahtevo in dodatnega zavarovanja
ne zagotovi na način, da bo terjatev primerno in ustrezno zavarovana, ima banka pravico, da z enostransko
pisno izjavo razdre kreditno pogodbo in zahteva takojšnje vračilo dolga z obrestmi in stroški vred.

6. člen
Kreditojemalec se s podpisom kreditne pogodbe obvezuje banki, poleg glavnice in dogovorjenih obresti,
poravnati še:
- interkalarne obresti po pogodbeni obrestni meri od dneva porabe kredita do dneva prenosa kredita v
odplačilo,
- stroške odobritve in vodenja kredita,
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morebitni enkratni strošek odplačevanja, ki je namenjen zavarovanju kreditne pogodbe
obresti in stroške, ki nastanejo zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz kreditne pogodbe

7. člen
Če kreditojemalec ne poravnava pravočasno zapadlih obveznosti, mu banka zaračuna za neplačani znesek
vseh terjatev, razen obresti, od dneva zapadlosti do dneva plačila, zamudne obresti. Zamudna obrestna mera
se oblikuje in spreminja v skladu z veljavnimi predpisi in znaša na dan sklenitve pogodbe XX,XX % Stroške, ki
nastanejo zaradi nerednega plačevanja mesečnih obveznosti iz te pogodbe, plača kreditojemalec v skladu z
vsakokrat veljavno Tarifo nadomestil za storitve Nove Kreditne banke Maribor d.d. oziroma izvlečkom cenika
storitev Nove KBM d.d., ki je na voljo v vseh poslovalnicah banke.
V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti po določilih pogodbe lahko banka sama v breme
transakcijskega računa, hranilne ali devizne vloge kreditojemalca ali iz kakršnegakoli drugega dobroimetja pri
banki unovči nalog za odplačilo dospelega obroka z obrestmi vred oz. celotne terjatve oz. pobota terjatev (tudi
iz naslova zajamčene vloge v skladu s ZSJV, v kolikor je obveznost vlagatelja po tej pogodbi zapadla pred
presečnim datumom za izračun jamstva ali ta dan) ali odpove depozitno pogodbo in poravna terjatev do
kreditojemalca delno ali v celoti. Pogodbeni stranki sta izrecno sporazumni, da predstavlja v tej točki določena
pravica banke pridržno pravico oz. prednostno pravico poplačila iz teh sredstev, v skladu z veljavnimi predpisi.
8. člen
Če kreditna pogodba ni sklenjena pisno na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov oziroma ni sklenjena v
obliki notarskega zapisa v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih, kadar le-ta tako določa ali ne vsebuje
zahtevanih informacij v skladu z navedenim zakonom, jo lahko kreditojemalec razdre. Če kreditojemalec v
enem mesecu od plačila prve obveznosti po pogodbi ne izjavi, da razdira pogodbo, se šteje, da pri pogodbi
vztraja. V primeru razdora pogodbe mora banka v osmih dneh od prejema izjave vrniti kreditojemalcu vse
plačane zneske, kreditojemalec pa mora v istem roku vrniti črpan kredit brez obračunanih obresti oziroma
drugih stroškov ali dajatev, povezanih z odobrenim ali črpanim kreditom.
Kreditojemalec lahko s pisnim obvestilom, ki ga pošlje banki, odstopi od kreditne pogodbe brez navedbe
razloga, tudi kadar je kredit že črpal, v 14 dneh od dneva sklenitve pogodbe, oziroma od dneva, ko prejme
informacije iz tretjega odstavka 10. člena Zakona o potrošniških kreditih, če je ta dan poznejši kot dan sklenitve
kreditne pogodbe. Banki v tem primeru pripadajo glavnica in obresti, obračunane na to glavnico, od dneva, ko
je bil kredit črpan, do dneva, ko je glavnica odplačana, kar je kreditojemalec dolžan plačati brez nepotrebnega
odlašanja ali najpozneje v 30 dneh od dneva, ko je banki poslal obvestilo o odstopu. Obresti črpanega dela
kredita se izračunajo na podlagi dogovorjene kreditne obrestne mere.
9. člen
Kreditojemalec lahko kadarkoli dokončno ali delno odplača kredit, za kar banka in kreditojemalec skleneta
aneks k obstoječi kreditni pogodbi. Banka zaračuna morebitne stroške v skladu z Zakonom o potrošniških
kreditih in vsakokrat veljavno Tarifo nadomestil za storitve Nove Kreditne banke Maribor d.d. oziroma
izvlečkom cenika storitev Nove KBM d.d., ki je na voljo v vseh poslovalnicah banke, kjer je določen tudi način
izračuna nadomestila.
Banka v primeru predčasnega odplačila kredita ne vrača enkratnih plačil stroškov odplačevanja namenjenih
zavarovanju kreditne pogodbe.
10. člen
Banka lahko zahteva plačilo preostalih anuitet pred zapadlostjo ali z enostransko izjavo razdre pogodbo, če je
kreditojemalec v zamudi s plačilom začetne ali dveh zaporednih anuitet. Pred izjavo, da razdira pogodbo,
banka kreditojemalcu s pisnim obvestilom določi primeren dodatni rok, najmanj 15 dni, za plačilo zapadlih
obveznosti. Banka lahko razdre pogodbo samo, če kreditojemalec ne plača zapadlih obveznosti v navedenem
dodatnem roku.
Banka lahko odstopi od pogodbe in zahteva takojšnje vračilo dolga z obrestmi in stroški vred, če
kreditojemalec:
- proda ali kako drugače odtuji blago, pridobljeno s tem kreditom, dokler ne odplača vsega dolga skupaj z
obrestmi,
- da banki ob sklenitvi pogodbe neresnične podatke,
- ne izpolni drugih obveznosti iz te pogodbe.
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11. člen
Banka lahko v primeru, ko se nad kreditojemalcem ali premoženjem zastavitelja prične insolvenčni postopek z
dnem oklica o začetku insolvenčnega postopka z enostransko pisno izjavo razdre kreditno pogodbo in zahteva
takojšnje vračilo dolga z obrestmi in stroški vred.

12. člen
Podatki iz te pogodbe so poslovna skrivnost banke. Banka se zavezuje, da bo osebne podatke varovala in jih
uporabljala samo za izvajanje te pogodbe, razen v primerih, ko je pogodbeno dogovorjena ali zakonsko
določena obveznost posredovanja teh podatkov (Zakon o bančništvu, Zakon o izvršbi in zavarovanju, Zakon o
preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Zakon o davčnem postopku, Zakon o carinski službi,
idr.).
Na podlagi zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, daje kreditojemalec upravljalcem zbirk podatkov s
podpisom te pogodbe privolitev, da posredujejo njegove osebne podatke o imenu in priimku, rojstne podatke,
podatke o novem in starem stalnem ali začasnem bivališču, o zaposlitvi in podatke o premičnem,
nepremičnem in finančnem premoženju, ter podatke o morebitnem plačilu zavarovalnih premij po zavarovalni
polici za morebitno zastavljeno nepremičnino, ki je vinkulirana v korist banke banki oziroma katerikoli drugi
osebi, ki s cesijo ali na drugi pravni podlagi pridobi pravice iz kreditne pogodbe, v kolikor bo te podatke
potrebovala zaradi neizpolnjevanja obveznosti, ki jih ima kreditojemalec po kreditni pogodbi.
Kreditojemalec dovoljuje banki oziroma katerikoli drugi osebi, ki s cesijo ali na drugi pravni podlagi pridobi
pravice iz kreditne pogodbe, posredovanje in zbiranje podatkov o morebitnem neizpolnjevanju njegovih
obveznosti iz kreditne pogodbe ter posredovanje podatkov z banko povezanim družbam in drugim finančnim
ustanovam (banke, hranilnice, zavarovalnice ipd.).
13. člen
Ostala določila:
14. člen
Za vse, kar ni dogovorjeno s to kreditno pogodbo, veljajo določila relevantnih predpisov in vsakokrat veljavnih
določil aktov banke, ki urejajo to področje.
15. člen
Kreditojemalec se zavezuje, da bo spremembo osebnih podatkov (priimek, ime, stalno bivališče, začasno
bivališče, zaposlitev) javil enoti banke najkasneje v roku 8 dni po nastali spremembi, oziroma soglaša, da si
banka v skladu z 10. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov pridobi potrebne podatke pri upravljalcu
zbirke podatkov.
16. člen
Morebitne spore, nesoglasja ali pritožbe v zvezi z opravljanjem storitev v skladu s to pogodbo bosta
kreditojemalec in banka reševala sporazumno. Pritožbo lahko uporabnik posreduje banki osebno, po pošti na
naslov banke ali po elektronski pošti na info@nkbm.si. Banka mora uporabniku na pritožbo odgovoriti v roku
praviloma sedmih delovnih dni. Banka o pritožbi odloči po zbrani celotni dokumentaciji najkasneje v roku 15
dni. Odločitev o pritožbi se pošlje v pisni obliki na naslov uporabnika.
Če se kreditojemalec z odločitvijo o pritožbi ne strinja ali če v roku 15 dni ne prejme odgovora banke na
pritožbo, ima pravico dati pobudo za izven sodno rešitev spora, po navadni pošti na naslov Združenje bank
Slovenije - GIZ, Šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana, telefon: +386 1 242 97 00, s pripisom: pobuda za IPRS, na
spletni strani www.zbs-giz.si ali po elektronski pošti na naslov: izvajalec.irps@zbs-giz.si.
Posredovalno - predlagalni postopek vodi posrednik v sporu, v skladu s pravili postopka izvajalca IPRS in
zakona, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov. Ustanovitveni akt in pravila postopka IRPS pri
izvajalcu IRPS so objavljeni na spletni strani izvajalca. Kljub pobudi za začetek izven sodne rešitve spora ima
uporabnik pravico kadarkoli vložiti tožbo za rešitev spora med njim in banko pred pristojnim sodiščem. Za
reševanje vseh morebitnih sporov, ki bi nastali na podlagi te pogodbe in jih kreditojemalec ter banka ne bi
uspela rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v MARIBORU/NOVI GORICI.
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Za nadzor nad banko je pristojna Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana.
17. člen
Pogodba je sklenjena elektronsko na Bank@Net-u kreditojemalca (uporabnika). S potrditvijo kreditojemalca
(uporabnika Bank@Net-a), ki je izvedena z uporabo uporabniškega imena, PIN-a in enkratnega gesla, ki se
oblikuje s pomočjo generatorja gesel, se šteje, da je pogodba sklenjena.
18. člen
Pogodba je sestavljena v enem izvodu in si jo komitent izpiše na Bank@Net-u. Banka hrani elektronski
zapis v arhivu.

Kreditojemalec: Priimek in Ime
Št. dnevnika: XXXX

Nova KBM d.d.
Bank@Net

Storitev je oproščena plačila DDV v skladu s 4.a.tč. 44.čl.ZDDV-1.
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