
Dajalec kredita:  
Kreditna družba Ljubljana, družba za potrošniško kreditiranje d.o.o., Beethovnova ulica 14, 
1000 Ljubljana, matična št. 1593994000, davčna št. 12446874, ki jo zastopa direktor Andrej Toš 
(v nadaljevanju dajalec kredita)

Kreditojemalec:  
Ime Priimek
Ulica, Hišna številka, Pošta Kraj 
Datum rojstva 00. 00. 0000, Kraj rojstva Kraj 
št.ID 000000000, izdan dne 00. 00. 0000 pri UE Kraj 
DŠ: 00000000 
SI56 0000 0000 0000 XXX odprt pri Banka d.d., Kraj
041 000 XXX, elektronski naslov email@email.xxx
Zaposlen pri Zaposlitev
(v nadaljevanju kreditojemalec)

1. člen
Dajalec kredita daje kreditojemalcu potrošniški kredit v višini X.000,00 €, pod naslednjimi pogoji:
Pogodbena obrestna mera: EURIBOR + X,00 % pribitek, spremenljiva obrestna mera
EURIBOR na dan sklenitve pogodbe znaša: 0,00 %
Stroški, ki jih vključuje EOM: Odobritev X00,00 €; Obresti X00,00 €; Skupaj X00,00 €
EOM X0,00 %
Znesek za izplačilo na račun X.000,00 €
Rok koriščenja najkasneje do: 00. 00. 0000  Rok vračila: X mesecev

2. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da dajalec kredita obračunava obresti na linearni način. Obrestna mera je sesta-
vljena iz 3-mesečnega EURIBOR + X,00 % pribitek, pri čemer ostaja pribitek nespremenjen do izteka pogodbe.
Pogodbena obrestna mera se spreminja glede na spremembo EURIBOR. V primeru, če EURIBOR znaša manj 
kot 0,00 %, dajalec kredita za obdobje, ko je EURIBOR nižji od 0,00 %, uporabi in obračuna pogodbene obre-
sti po referenčni obrestni meri 0,00 %, povečani za pribitek. V skladu s 377. členom Obligacijskega zakonika 
pogodbena obrestna mera ne more biti za več kot 50 % višja od predpisane obrestne mere zamudnih obresti.
Pri spremenljivi obrestni meri se višina mesečne obveznosti lahko poviša glede na spremembo EURIBOR kot refe-
renčne obrestne mere. V primeru povišanja referenčne obrestne mere se posledično poviša tudi znesek mesečne 
anuitete. Kreditojemalec izključno sam in v celoti prevzema tveganje morebitnega povišanja mesečne anuitete.
Dajalec kredita za obračun obresti uporablja EURIBOR za 3-mesečne depozite, ki je objavljen 2 (dva) delovna 
dneva pred prvim dnem tistega koledarskega meseca, v katerem je bila sklenjena pogodba. Za vsako naslednje 
trimesečno obdobje dajalec kredita uporabi EURIBOR, ki je objavljen 2 (dva) delovna dneva pred pričetkom 
posameznega trimesečnega obdobja, ki sledi. Dajalec kredita obvesti kreditojemalca o vsakokratni spremembi 
pogodbene obrestne mere, ki pomeni tudi spremembo mesečne anuitete.

Kreditna pogodba 

št. 

Kreditna družba  
Ljubljana d.o.o.
Beethovnova ulica 14
SI-1000 Ljubljana
01 200 17 81
info@kdl.si
SI56 2900 0005 0616 785 



Efektivna obrestna mera (v nadaljnjem besedilu: EOM) je izračunana v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom  
o potrošniških kreditih oz. predpisom, ki ureja potrošniško kreditiranje in znaša na dan sklenitve pogodbe  00,00 %  
letno ter se spremeni le, če se spremenijo postavke, navedene v tem členu, v skladu s to pogodbo. Pri izračunu 
EOM dajalec kredita 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. 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 X.000,00 €. 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.
Mesečna anuiteta na dan sklenitve pogodbe znaša X00,00 €. Anuiteta je izračunana na dve decimalni mesti, 
pri čemer se pri zaokroževanju upošteva matematično načelo. Poračun obveznosti se opravi z zadnjo izravnal-
no anuiteto tako, da se odplačilo kredita izteče v pogodbenem roku. Prva mesečna anuiteta zapade v plačilo 
00. 00. 0000, vsaka naslednja anuiteta 00. v mesecu, zadnja pa 00. 00. 0000. V kolikor zapade anuiteta na 
soboto, nedeljo ali praznik, ki je dela prost dan, se datum zapadlosti prenese na naslednji delovni dan.
Dajalec kredita nakaže znesek kredita na transakcijski račun kreditojemalca št. SI56 0000 0000 0000 XXX  
odprt pri Banka d.d., Kraj

3. člen
Kreditna pogodba je samostojna pogodba in ni povezana z nobeno drugo pogodbo.
Sestavni del te Kreditne pogodbe so Predhodne informacije, Splošni pogoji kreditiranja, Cenik ter Vloga za 
odobritev kredita in Sporazum o elektronskem poslovanju in podpisu ob prvem kreditiranju.
Kreditojemalec izrecno izjavlja, da so mu Splošni pogoji kreditiranja jasni in jih sprejema.

4. člen
Kreditojemalec s podpisom te Kreditne pogodbe izrecno soglaša, da kreditodajalec izpolni Kreditno pogodbo 
pred iztekom 14 dnevnega odstopnega roka, ki se na izrecno zahtevo kreditojemalca lahko skrajša na 3 dni.

5. člen
Dajalec kredita lahko svoje pravice in obveznosti iz pogodbe prenese na drugo gospodarsko družbo, ki izpolnjuje pogo-
je dajalca kredita po ZPotK-2, ali dajalcu kredita, ki je imetnik dovoljenja za opravljanje bančnih storitev na podlagi zako-
na, ki ureja bančništvo, vendar tako, da pogodbene pravice kreditojemalca niso v ničemer ogrožene (prenos pogodbe).
Kreditojemalec s prenosom pravic in obveznosti dajalca kredita vnaprej soglaša. Dajalec kredita mora o odstopu 
prenosu terjatve pogodbe kreditojemalca obvestiti pisno na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov, razen če 
dajalec kredita v dogovoru s prevzemnikom še naprej opravlja storitev iz te pogodbe v imenu prevzemnika in za 
njegov račun. Zaradi prenosa pravic in obveznosti kreditojemalec ni upravičen do odstopa ali odpovedi pogodbe.

6. člen
Storitev je oproščena plačila DDV v skladu s 4.a točko 44. člena ZDDV-1.

7. člen
Pogodba je sklenjena elektronsko v skladu s Sporazumom o elektronskem poslovanju in podpisu ter politiko 
elektronskega poslovanja in podpisa. S potrditvijo kreditojemalca, ki je izvedena z uporabo uporabniškega 
imena, PIN-a in enkratnega gesla, ki ga kreditojemalec prejme prek mobilnega telefona, se šteje, da je pogodba 
sklenjena in podpisana v pisni obliki. 
Izvod tako podpisane pogodbe dajalec kredita posreduje na elektronski naslov kreditojemalca ter shrani v 
svojem sistemu na trajnem nosilcu podatkov.
Pogodba učinkuje, ko so izpolnjeni vsi pogoji v skladu s Splošnimi pogoji kreditiranja.

Ljubljana, dne  
Dajalec kredita
Kreditna družba Ljubljana d.o.o.

Ljubljana, dne
Kreditojemalec
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