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DIREKTIVA 2008/48/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN
SVETA
z dne 23. aprila 2008
o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta
87/102/EGS

POGLAVJE I
VSEBINA, PODROČJE UPORABE IN OPREDELITEV POJMOV

Člen 1
Vsebina
Namen te direktive je uskladiti nekatere vidike zakonov in drugih pred
pisov držav članic v zvezi s pogodbami, ki zajemajo potrošniške kredite.

Člen 2
Področje uporabe
1.

Ta direktiva se uporablja za kreditne pogodbe.

2.

Ta direktiva se ne uporablja za naslednje:

(a) kreditne pogodbe, zavarovane s hipoteko ali z drugim primerljivim
poroštvom, ki se običajno uporablja v državi članici za nepremično
premoženje, oziroma zavarovane s pravico v zvezi z nepremičnim
premoženjem;
(b) kreditne pogodbe, katerih namen je pridobiti ali obdržati lastninske
pravice na zemljiščih ali na obstoječih ali načrtovanih zgradbah;
(c) kreditne pogodbe, pri katerih je skupni znesek kredita manj kot
200 EUR ali več kot 75 000 EUR;
(d) nakup s pridržanim lastništvom ali najemne pogodbe, pri katerih
obveznost nakupa predmeta pogodbe ni predvidena s pogodbo
samo ali katero koli drugo ločeno pogodbo; šteje se, da obveznost
nakupa obstaja, če se dajalec kredita o njej enostransko odloči;
(e) kreditne pogodbe v obliki možnosti prekoračitve, pri katerih morajo
biti krediti odplačani v roku enega meseca;
(f) kreditne pogodbe, s katerimi se podelijo krediti brez obresti in
kakršnih koli drugih stroškov, ter kreditne pogodbe, ki določajo,
da se mora kredit odplačati v roku treh mesecev in pri katerih se
plačajo zgolj zanemarljivi stroški;
(g) kreditne pogodbe, s katerimi kredit dodeli delodajalec svojim zapo
slenim kot sekundarno dejavnost brezobrestno ali z letnimi odstotki
obresti, nižjimi od tistih, ki prevladujejo na trgu, in ki niso na voljo
širši javnosti;
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(h) kreditne pogodbe, sklenjene z investicijskimi družbami, kakor so
opredeljene v členu 4(1) Direktive 2004/39/ES Evropskega parla
menta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instru
mentov (1), ali s kreditnimi institucijami, kakor so opredeljene
v členu 4 Direktive 2006/48/ES, z namenom, da se vlagatelju
omogoči, da opravi transakcijo, povezano z enim ali več instru
menti, naštetimi v oddelku C Priloge I k Direktivi 2004/39/ES, ko
je investicijska družba ali kreditna institucija, ki kredit odobri, vklju
čena v tako transakcijo;
(i) kreditne pogodbe, ki so rezultat poravnave, dosežene na sodišču ali
pred drugim zakonsko določenim organom;
(j) kreditne pogodbe, ki se nanašajo na brezplačen odlog plačila obsto
ječega dolga;
(k) kreditne pogodbe, po sklenitvi katerih mora potrošnik deponirati
nek predmet kot poroštvo pri dajalcu kreditov in pri katerih je
odgovornost potrošnika strogo omejena na ta zastavljeni predmet;
(l) kreditne pogodbe za posojila, odobrena omejeni javnosti na podlagi
zakonskih določb in v skladu s splošnim interesom, po nižjih
obrestnih merah, kot veljajo na trgu, ali brez obresti ali pod drugimi
pogoji, ki bi bili za potrošnika ugodnejši od tistih, ki veljajo na trgu,
in po obrestnih merah, ne višjih od tistih, ki veljajo na trgu.
▼M2
2a.
Ne glede na točko (c) odstavka 2 se ta direktiva uporablja za
nezavarovane kreditne pogodbe za obnovo stanovanjske nepremičnine,
pri katerih je skupni znesek kredita višji od 75 000 EUR.
▼B
3.
V primeru kreditnih pogodb v obliki možnosti prekoračitve stanja
na računu in kjer mora biti kredit odplačan na zahtevo ali v roku treh
mesecev, se uporabljajo samo členi 1 do 3, člen 4(1), člen 4(2)(a) do
(c), člen 4(4), členi 6 do 9, člen 10(1), (4) in (5), členi 12, 15 in 17 ter
členi 19 do 32.
4.
V primeru kreditnih pogodb v obliki tiho dovoljenih prekoračitev
se uporabljajo le členi 1 do 3, 18, 20 in 22 do 32.
5.
Države članice lahko določijo, da se samo členi 1 do 4, 6, 7 in 9,
člen 10(1), člen 10(2)(a) do (h) in (l), člen 10(4) ter členi 11, 13 in 16
do 32 uporabljajo za kreditne pogodbe, ki jih sklene organizacija, ki:
(a) je ustanovljena v vzajemno korist svojih članov;
(b) ne ustvarja dobička za nobeno drugo osebo razen svojih članov;
(c) izpolnjuje zahteve socialnega namena, predpisane v nacionalni
zakonodaji;
(d) prejema prihranke samo svojih članov in z njimi upravlja ter samo
svojim članom zagotavlja vire posojil in
(e) zagotavlja kredit na podlagi letnih odstotkov obresti, nižjih od tistih,
ki veljajo na trgu ali za katere velja najvišja dovoljena meja, pred
pisana z nacionalno zakonodajo,
(1) UL L 145, 30.4.2004, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena
z Direktivo 2008/10/ES (UL L 76, 19.3.2008, str. 33).
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in katere članstvo je omejeno na osebe, ki prebivajo ali so zaposlene na
določeni lokaciji, ali na uslužbence in upokojene uslužbence določenega
delodajalca ali na osebe, ki izpolnjujejo druge zahteve, določene
v skladu z nacionalno zakonodajo, kot podlaga za obstoj skupne vezi
med člani.
Države članice lahko iz uporabe te direktive izvzamejo kreditne
pogodbe, ki jih sklene taka organizacija, če je skupna vrednost vseh
obstoječih kreditnih pogodb te organizacije zanemarljiva v primerjavi
s skupno vrednostjo vseh obstoječih kreditnih pogodb v državi članici,
v kateri ima zadevna organizacija sedež, in če skupna vrednost vseh
obstoječih kreditnih pogodb, ki jih sklenejo vse take organizacije
v državi članici, predstavlja manj kot 1 % skupne vrednosti vseh obsto
ječih kreditnih pogodb, sklenjenih v tej državi članici.
Države članice vsako leto preverijo, če so pogoji za uporabo katere koli
tovrstne izjeme še vedno izpolnjeni, in sprejmejo ukrepe za preklic
izjeme, če menijo, da pogoji niso več izpolnjeni.
6.
Države članice lahko določijo, da se za kreditne pogodbe,
v katerih se predvideva, da bosta dajalec kredita in potrošnik sklenila
dogovor glede načina odloga plačil ali odplačil, uporabljajo samo členi
1 do 4, 6, 7, 9, člen 10(1), člen 10(2)(a) do (i) ter (l) in (r), člen 10(4),
členi 11, 13, 16 in členi 18 do 32, kadar je potrošnik že v zamudi pri
odplačevanju po prvotni kreditni pogodbi in kadar:
(a) bi takšen dogovor verjetno odvrnil možnost sodnega procesa v zvezi
z zamudo; in
(b) potrošnik s tem ne bi imel manj ugodnih pogojev v primerjavi
s tistimi, določenimi s prvotno kreditno pogodbo.
Vendar pa se v primeru, če se kreditna pogodba uporablja v skladu
s tretjim odstavkom, uporabljajo samo določbe tega odstavka.

Člen 3
Opredelitev pojmov
V tej direktivi se uporabljajo naslednje opredelitve:
(a) „potrošnik“ pomeni fizično osebo, ki v transakcijah, zajetih v tej
direktivi, deluje za namene zunaj svoje trgovske, poslovne ali
poklicne dejavnosti;
(b) „dajalec kredita“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki da ali obljubi,
da bo dala kredit v okviru svoje trgovske, poslovne ali poklicne
dejavnosti;
(c) „kreditna pogodba“ pomeni pogodbo, s katero dajalec kredita
odobri ali obljubi, da bo odobril potrošniku kredit v obliki odloga
plačila, posojila ali drugega podobnega finančnega dogovora,
z izjemo pogodb o trajnem opravljanju storitev ali dobavi blaga
enake vrste, kadar potrošnik v času dobave takšnih storitev ali
blaga plačuje zanje v obrokih;
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(d) „možnost prekoračitve“ pomeni izrecno kreditno pogodbo, pri
kateri dajalec kredita da potrošniku možnost, da razpolaga
s sredstvi, ki presegajo trenutno stanje na potrošnikovem tekočem
računu;
(e) „tiho dovoljena prekoračitev“ pomeni prekoračitev, pri kateri
dajalec kredita potrošniku tiho dovoli, da razpolaga s sredstvi, ki
presegajo trenutno stanje na potrošnikovem tekočem računu ali
dogovorjeno možnost prekoračitve;
(f) „kreditni posrednik“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki ne deluje
kot dajalec kreditov in v okviru svoje dejavnosti, poslovanja ali
stroke v zameno za plačilo, ki je lahko v denarju ali kateri koli
drugi obliki finančnega plačila:
(i) potrošnikom predstavlja ali ponuja kreditne pogodbe;
(ii) pomaga potrošnikom s pripravljalnim delom za kreditne
pogodbe, razen tistih, navedenih v (i), ali
(iii) v imenu dajalca kredita s potrošniki sklepa kreditne pogodbe;
(g) „skupni stroški kredita za potrošnika“ pomeni vse stroške, vključno
z obrestmi, provizijami, davki in vsemi drugimi vrstami pristojbin,
ki jih mora potrošnik plačati v zvezi s kreditno pogodbo in ki so
dajalcu kredita znani, razen notarskih stroškov; stroški, povezani
s pomožnimi storitvami v zvezi s kreditno pogodbo, zlasti zavaro
valne premije, so tudi vključeni, če je sklenitev dodatne storitvene
pogodbe obvezna že za samo pridobitev kredita ali pod pogoji, ki
se tržijo;
(h) „skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik“ pomeni vsoto skup
nega zneska kredita in skupnih stroškov kredita za potrošnika;
(i) „efektivna obrestna mera“ pomeni skupne stroške kredita za potroš
nika, izražene kot letni odstotek skupnega zneska kredita, po
potrebi vključno s stroški iz člena 19(2);
(j) „posojilna obrestna mera“ pomeni obrestno mero, izraženo kot
stalni ali spremenljivi odstotek, ki se zaračuna na letni osnovi
glede na znesek črpanega kredita;
(k) „dogovorjena fiksna posojilna obrestna mera“ pomeni, da se dajalec
kredita in potrošnik v kreditni pogodbi za celotno trajanje kreditne
pogodbe dogovorita za eno samo posojilno obrestno mero oziroma
za več posojilnih obrestnih mer za delna obdobja ob uporabi
izključno dogovorjenega specifičnega odstotka. Če v kreditni
pogodbi niso določene vse posojilne obrestne mere, velja, da je
posojilna obrestna mera dogovorjena samo za delna obdobja, za
katera so posojilne obrestne mere določene izključno na podlagi
dogovorjenega specifičnega odstotka, ki je bil dogovorjen ob skle
nitvi kreditne pogodbe;
(l) „skupni znesek kredita“ pomeni najvišjo dovoljeno mejo ali vsoto
vseh zneskov, ki so na voljo po kreditni pogodbi;
(m) „trajni nosilec podatkov“ pomeni vsak instrument, ki omogoči
potrošniku, da informacije, namenjene njemu osebno, shrani na
tak način, da mu je dostopen za prihodnje potrebe toliko časa,
kolikor zadostuje za namene informiranja, in ki dovoljuje nespre
menjeno reprodukcijo shranjenih informacij;
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(n) „povezana kreditna pogodba“ pomeni kreditno pogodbo, v kateri:

(i) je zadevni kredit namenjen izključno financiranju pogodbe
o dobavi posebnega blaga ali opravljanju posebne storitve, in

(ii) iz objektivnega stališča ti dve pogodbi sestavljata komercialno
enoto; šteje se, da komercialna enota obstaja takrat, ko doba
vitelj ali izvajalec storitev sam financira kredit za potrošnika ali
ga financira tretja stranka, če dajalec kredita uporablja storitve
dobavitelja ali izvajalca storitev v zvezi s sklenitvijo ali
pripravo kreditne pogodbe ali kadar so posebne dobrine ali
izvajanje posebnih storitev izrecno opredeljene v kreditni
pogodbi.

POGLAVJE II
INFORMACIJE

IN

PRAKSE PRED SKLENITVIJO
POGODBE

KREDITNE

Člen 4
Standardne informacije, ki se vključijo v oglaševanje
1.
Vsakršno oglaševanje v zvezi s kreditnimi pogodbami, kjer je
navedena obrestna mera ali drugi podatki v zvezi s stroški kredita za
potrošnika, vsebuje standardne informacije v skladu s tem členom.

Ta obveznost ne velja, ko nacionalna zakonodaja zahteva navedbo efek
tivne obrestne mere za oglaševanje v zvezi s kreditnimi pogodbami, ki
ne navaja obrestne mere ali drugih podatkov v zvezi s katerimi koli
stroški kredita za potrošnika v smislu prvega pododstavka.

2.
Standardne informacije morajo opredeliti na jasen, jedrnat in
pregleden način, s pomočjo reprezentativnega primera:

(a) posojilno obrestno mero, fiksno ali spremenljivo oziroma po potrebi
obe, skupaj s podrobnostmi o kakršnih koli stroških, ki so vključeni
v skupnem strošku kredita za potrošnika;

(b) skupni znesek kredita;

(c) efektivno obrestno mero; v primeru kreditne pogodbe v smislu
člena 2(3) lahko države članice določijo, da efektivne obrestne
mere ni potrebno navesti;

(d) trajanje kreditne pogodbe, če je to potrebno;

(e) v primeru kredita v obliki odloga plačila za določeno blago ali
storitev gotovinska cena in znesek vsakega vnaprejšnjega plačila; in
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(f) po potrebi skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik, in višino
obrokov.

3.
Kadar je sklenitev pogodbe o pomožni storitvi, ki se
kreditno pogodbo, zlasti zavarovanje, obvezna že za samo
kredita ali pod pogoji, ki se tržijo, stroškov te storitve pa
določiti vnaprej, se jasno, jedrnato in vidno navede tudi
sklenitve pogodbe skupaj z letnim odstotkom obresti.

4.

nanaša na
pridobitev
ni možno
obveznost

Ta člen ne posega v Direktivo 2005/29/ES.

Člen 5
Predpogodbene informacije
1.
Preden postane potrošnik zavezan izpolnjevanju kreditne pogodbe
ali ponudbe, zagotovi dajalec kredita in, kjer je primerno, kreditni
posrednik na temelju kreditnih pogojev dajalca kredita ter, kjer je to
primerno, na izraženih preferencah potrošnika in informacijah, ki jih je
ta posredoval, potrošniku informacije, da lahko primerja različne ponudbe
in se tako zavestno odloči, ali bo sklenil kreditno pogodbo. Takšne infor
macije se na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov zagotovijo
z obrazcem standardne informacije o evropskem potrošniškem kreditu iz
Priloge II. Šteje se, da je dajalec kredita izpolnil zahteve po informacijah iz
tega odstavka ter člena 3(1) in (2) Direktive 2002/65/ES, če je zagotovil
„standardne informacije o evropskem potrošniškem kreditu“.

Zadevne informacije opredeljujejo:

(a) vrsto kredita;

(b) identiteto in geografski naslov dajalca kredita ter po potrebi identi
teto in geografski naslov zadevnega kreditnega posrednika;

(c) skupni znesek kredita in pogoje, ki urejajo črpanje;

(d) trajanje kreditne pogodbe;

(e) blago ali storitev ter njuno vrednost v primerih kredita v obliki
odloga plačila za določeno blago ali storitev in v primeru pove
zanih kreditnih pogodb posebno blago ali storitev;

(f) posojilno obrestno mero, pogoje, ki urejajo uporabo posojilne
obrestne mere in, če je na voljo, indeks ali referenčno obrestno
mero, ki se uporablja za začetno posojilno obrestno mero, kakor
tudi obdobja, pogoje in postopke za spreminjanje posojilne
obrestne mere; zgoraj navedene informacije o vseh uporabljenih
obrestnih merah, če se v različnih okoliščinah uporabljajo različne
posojilne obrestne mere;
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(g) efektivno obrestno mero in skupni znesek, ki ga mora plačati
potrošnik, na podlagi reprezentativnega primera, pri čemer se nave
dejo vse predpostavke, uporabljene za izračun te obrestne mere; če
je potrošnik obvestil dajalca kredita o enem ali več elementih zaže
lenega kredita, na primer o trajanju kreditne pogodbe in skupnemu
znesku kredita, mora dajalec kredita te elemente upoštevati; če
kreditna pogodba predvideva različne načine črpanja z različnimi
stroški ali posojilnimi obrestmi in dajalec kredita uporabi predpo
stavko iz točke (b) dela II Priloge I, dajalec kredita navede, da
lahko drugi mehanizmi črpanja za to vrsto kreditne pogodbe prive
dejo do višjih efektivnih obrestnih mer;

(h) znesek, število in pogostost plačil, ki jih mora potrošnik opraviti, in
po potrebi vrstni red, po katerem bodo za namene povračila plačila
dodeljena za različne dolgovane zneske, zaračunane po različnih
posojilnih obrestnih merah;

(i) po potrebi stroške vzdrževanja enega ali več računov za vodenje
plačilnih transakcij in črpanj, razen če je odprtje računa neobvezno,
skupaj s stroški uporabe plačilnih sredstev tako za plačilne trans
akcije kot za črpanja ter vsakršne stroške, ki izhajajo iz kreditne
pogodbe, in pogoje, pod katerimi se lahko ti stroški spremenijo;

(j) po potrebi stroške, ki jih potrošnik ob sklenitvi kreditne pogodbe
plača notarju;

(k) obveznost, v kolikor obstaja, sklenitve pomožne pogodbe
o storitvah, povezane s kreditno pogodbo, zlasti zavarovanja,
kadar je sklenitev takšne pogodbe obvezna že za samo pridobitev
kredita ali pod pogoji, ki se tržijo;

(l) veljavno obrestno mero v primeru zapadlih plačil ter pravila za
njeno prilagoditev in, kjer je to potrebno, stroške v primeru zamude
pri odplačevanju;

(m) opozorilo o posledicah neizvedenih plačil;

(n) po potrebi zahtevana poroštva;

(o) obstoj ali odsotnost pravice do odstopa;

(p) potrošnikovo pravico do predčasnega odplačila in po potrebi infor
macije o pravici dajalca kredita do nadomestila in o tem, kako se
bo to nadomestilo določilo v skladu s členom 16;

(q) potrošnikovo pravico do takojšnje in brezplačne seznanitve
z rezultatom pridobivanja informacij iz zbirke podatkov za namene
ocene kreditne sposobnosti v skladu s členom 9(2);
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(r) potrošnikovo pravico, da se mu na zahtevo in brezplačno zagotovi
izvod osnutka kreditne pogodbe. Ta določba se ne uporablja, če
dajalec kredita ob vložitvi zahteve ni pripravljen skleniti kreditne
pogodbe s potrošnikom; in

(s) po potrebi časovno obdobje, ko je dajalec kredita zavezan
s predpogodbenimi informacijami.

▼M3
Kadar se kreditna pogodba sklicuje na referenčno vrednost, kakor je
opredeljena v točki 3 člena 3(1) Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega
parlamenta in Sveta (1), dajalec kredita oziroma kreditni posrednik v
ločenem dokumentu posreduje potrošniku ime referenčne vrednosti in
njenega upravitelja ter morebitne posledice za potrošnika, dokument pa
se lahko priloži obrazcu o standardnih informacijah o evropskem potroš
niškem kreditu.

▼B
Morebitne dodatne informacije, ki bi jih dajalec kredita želel posredo
vati potrošniku, so posredovane v ločenem dokumentu, ki se lahko
priloži obrazcu o standardnih informacijah o evropskem potrošniškem
kreditu.

2.
Vendar pa v primeru ustnih sporočil po telefonu iz člena 3(3)
Direktive 2002/65/ES opis glavnih značilnosti finančne storitve, zago
tovljene v skladu z drugo alineo člena 3(3)(b) iste direktive, vsebuje
vsaj navedbe pod točkami (c), (d), (e), (f) in (h) odstavka 1 tega člena,
skupaj z letnim odstotkom obresti, ponazorjenim na podlagi reprezenta
tivnega primera, ter celotnim zneskom, ki ga mora plačati potrošnik.

3.
Če se je pogodba sklenila na zahtevo potrošnika s pomočjo sred
stva za sporazumevanje na daljavo, ki ne mogoča zagotavljanja infor
macij v skladu z odstavkom 1, zlasti v primeru iz odstavka 2, zagotovi
dajalec kredita potrošniku popolne predpogodbene informacije
z uporabo obrazca o standardnih informacijah o evropskem potrošni
škem kreditu takoj po sklenitvi kreditne pogodbe.

4.
Na zahtevo prejme potrošnik poleg standardnih informacij
o evropskem potrošniškem kreditu tudi brezplačen izvod osnutka
kreditne pogodbe. Ta določba se ne uporablja, če dajalec kredita ob
vložitvi zahteve ni pripravljen skleniti kreditne pogodbe s potrošnikom.

5.
V primeru kreditne pogodbe, na podlagi katere plačila, ki jih
opravi potrošnik, ne sprožijo takojšnjega ustreznega odplačila skupnega
zneska kredita, temveč se uporabijo za oblikovanje glavnice med
obdobji, in pod pogoji, določenimi v kreditni pogodbi ali v pomožni
pogodbi, predpogodbene informacije, ki se zahtevajo v drugem
odstavku, vsebujejo jasno in jedrnato izjavo, da take kreditne pogodbe
ne zagotavljajo jamstva za odplačilo celotnega zneska črpanega kredita
po kreditni pogodbi, razen v primeru, da je bilo tako jamstvo predlo
ženo.
(1) Uredba (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016
o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instru
mentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih
skladov, in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU)
št. 596/2014 (UL L 171, 29.6.2016, str. 1).
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6.
Države članice zagotovijo, da dajalci kreditov in, kadar je
ustrezno, kreditni posredniki potrošnikom zagotavljajo zadostne razlage,
da bi jim omogočili oceno, ali je predlagana kreditna pogodba prilago
jena njihovim potrebam in finančnemu položaju; kadar je ustrezno, pri
čemer to storijo z razlago predpogodbenih informacij, ki jih je treba
zagotoviti v skladu z drugim odstavkom, bistvenih lastnosti predlaganih
proizvodov in specifičnih posledic, ki jih lahko imajo za potrošnika,
vključno s posledicami zamude plačila s strani potrošnika. Države
članice lahko glede na posebne okoliščine položaja, v katerem se ponuja
kreditna pogodba, glede na to, komu se ponuja, in glede na vrsto
ponujenega kredita prilagodijo način in obseg zagotavljanja te
pomoči ter tistega, ki jo zagotavlja.

Člen 6
Zahteve po predpogodbenih informacijah za nekatere kreditne
pogodbe v obliki možnosti prekoračitve in za nekatere posebne
kreditne pogodbe
1.
Preden postane potrošnik zavezan izpolnjevanju kreditne pogodbe
ali ponudbe v zvezi s kreditno pogodbo iz člena 2(3), (5) ali (6),
zagotovi dajalec kredita in, kjer je primerno, kreditni posrednik potroš
niku informacije, ki temeljijo na kreditnih pogojih dajalca kredita, po
potrebi pa tudi na izraženih preferencah potrošnika in informacijah, ki
jih je ta posredoval, in sicer da lahko potrošnik primerja različne
ponudbe in se tako zavestno odloči, ali bo sklenil kreditno pogodbo.

Zadevne informacije se nanašajo na:

(a) vrsto kredita;

(b) identiteto in geografski naslov dajalca kredita ter po potrebi identi
teto in geografski naslov zadevnega kreditnega posrednika;

(c) skupni znesek kredita;

(d) trajanje kreditne pogodbe;

(e) posojilno obrestno mero; pogoje, ki urejajo uporabo posojilne
obrestne mere, indeks ali referenčno obrestno mero, ki se uporablja
za začetno posojilno obrestno mero; stroške, veljavne od datuma
sklenitve kreditne pogodbe, in po potrebi tudi pogoje, pod katerimi
se lahko ti stroški spremenijo;

(f) efektivno obrestno mero, ponazorjeno na podlagi reprezentativnih
primerov, pri čemer se navedejo vse predpostavke, uporabljene za
izračun te obrestne mere;
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(g) pogoje in postopke za prekinitev kreditne pogodbe;

(h) navedbo, da se v primeru kreditnih pogodb iz člena 2(3) lahko po
potrebi od potrošnika kadar koli zahteva, da v celoti odplača znesek
kredita;

(i) obrestno mero v primeru zapadlih plačil ter pravila za njeno prila
goditev in, kjer je to potrebno, stroške v primeru zamude pri odpla
čevanju;

(j) potrošnikovo pravico do takojšnje in brezplačne seznanitve
z rezultatom pridobivanja informacij iz zbirke podatkov za namene
ocene kreditne sposobnosti v skladu s členom 9(2);

(k) v primeru kreditnih pogodb iz člena 2(3) na informacije o nastalih
stroških od takrat, ko so take kreditne pogodbe sklenjene, in po
potrebi o pogojih, pod katerimi se lahko takšni stroški spremenijo;

(l) po potrebi časovno obdobje, ko je dajalec kredita zavezan
s predpogodbenimi informacijami.

Te informacije se posredujejo na papirju ali drugem trajnem nosilcu
podatkov, pri čemer se zagotovi enaka preglednost teh informacij.
Lahko se zagotovijo z obrazcem „informacije o evropskem potrošni
škem kreditu“ iz Priloge III. Šteje se, da je dajalec kredita izpolnil
zahteve po informacijah iz tega odstavka ter člena 3(1) in (2) Direktive
2002/65/ES, če je zagotovil informacije o evropskem potrošniškem
kreditu.

2.
V primeru kreditne pogodbe v smislu člena 2(3) lahko države
članice določijo, da efektivna obrestna mera ni navedena.

3.
V primeru kreditne pogodbe iz člena 2(5) in (6) vključujejo infor
macije, ki se potrošniku zagotovijo v skladu z odstavkom 1 tega člena,
tudi:

(a) znesek, število in pogostost plačil, ki jih mora potrošnik opraviti, in
po potrebi vrstni red, po katerem bodo za namene povračila plačila
dodeljena za različne dolgovane zneske, zaračunane po različnih
posojilnih obrestnih merah; in

(b) pravico do predčasnega odplačila in po potrebi informacije o pravici
dajalca kredita do nadomestila in o tem, kako se bo to nadomestilo
določilo.

Če kreditna pogodba spada v področje uporabe člena 2(3), se uporabijo
samo določbe iz odstavka 1 tega člena.
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4.
Vendar pa v primeru ustnih sporočil po telefonskih zvezah in
v primeru potrošnikove zahteve za dovoljeno prekoračitev
s takojšnjim učinkom opis glavnih značilnosti finančne storitve vsebuje
vsaj elemente pod točkami (c), (e), (f) in (h) odstavka 1. Hkrati vsebuje
opis glavnih značilnosti tudi trajanje kreditne pogodbe v primeru
kreditnih pogodb iz odstavka 3.

5.
Ne glede na izključitev iz člena 2(2)(e) države članice za kreditne
pogodbe v obliki možnosti prekoračitve, ki jih je treba odplačati v enem
mesecu, uporabljajo vsaj zahteve iz prvega stavka odstavka 4 tega člena.

6.
Na zahtevo prejme potrošnik poleg informacij iz odstavkov 1 do 4
tudi brezplačno izvod osnutka kreditne pogodbe, ki vsebuje pogodbene
informacije iz člena 10, če se ta člen uporablja. Ta določba se ne
uporablja, če dajalec kredita ob vložitvi zahteve ni pripravljen skleniti
kreditne pogodbe s potrošnikom.

7.
Če se je pogodba sklenila na zahtevo potrošnika s pomočjo sred
stva za sporazumevanje na daljavo, ki ne omogoča zagotavljanja infor
macij v skladu z odstavkoma 1 in 3, vključno s primeri iz odstavka 4,
dajalec kredita izpolni obveznost iz odstavkov 1 in 3, tako da takoj po
sklenitvi kreditne pogodbe zagotovi pogodbene informacije v skladu
s členom 10, kolikor se uporablja ta člen.

Člen 7
Izjeme od obveznosti zagotavljanja predpogodbenih informacij
Člena 5 in 6 se ne uporabljata za dobavitelje blaga ali ponudnike
storitev, ki nastopajo kot kreditni posredniki v pomožni funkciji. To
ne posega v obveznost dajalca kredita, da zagotovi, da potrošnik prejme
predpogodbene informacije iz teh členov.

Člen 8
Obveznost ocene kreditne sposobnosti potrošnika
1.
Države članice zagotovijo, da pred sklenitvijo kreditne pogodbe
dajalec kredita oceni potrošnikovo kreditno sposobnost na podlagi
zadostnih informacij, ki jih, kjer je to primerno, pridobi od potrošnika,
in po potrebi informacij, ki jih pridobi s poizvedbo v ustrezni zbirki
podatkov. Države članice, ki v okviru nacionalne zakonodaje zahtevajo,
da dajalec kredita oceni potrošnikovo kreditno sposobnost na podlagi
poizvedbe v ustrezni zbirki podatkov, lahko ohranijo to zahtevo.
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2.
Države članice zagotovijo, v kolikor se po sklenitvi kreditne
pogodbe stranki dogovorita o spremembi skupnega zneska kredita, da
dajalec kredita posodobi finančne informacije v zvezi s potrošnikom, ki
so mu na voljo, in oceni potrošnikovo kreditno sposobnost pred
kakršnim koli večjim zvišanjem skupnega zneska kredita.

POGLAVJE III
DOSTOP DO ZBIRKE PODATKOV

Člen 9
Dostop do zbirke podatkov
1.
Vsaka država članica v primeru čezmejnega kredita zagotovi
dajalcem kreditov iz drugih držav članic dostop do zbirk podatkov, ki
se uporabljajo v zadevni državi članici, da se oceni kreditna sposobnost
potrošnikov. Pogoji dostopa ne smejo biti diskriminatorni.

2.
Če je do zavrnitve vloge za kredit prišlo na podlagi poizvedbe
v zbirki podatkov, dajalec kredita takoj in brezplačno obvesti potrošnika
o rezultatu te poizvedbe ter o informacijah o uporabljeni zbirki
podatkov.

3.
Informacije se posredujejo, razen če posredovanje ne prepoveduje
druga zakonodaja Skupnosti ali je v nasprotju s cilji na področju
javnega reda ali varnosti.

4.
Ta člen ne posega v uporabo Direktive 95/46/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov
pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (1).

POGLAVJE IV
INFORMACIJE IN PRAVICE V ZVEZI S KREDITNIMI POGODBAMI

Člen 10
Informacije, ki se morajo vključiti v kreditne pogodbe
1.
Kreditne pogodbe se pripravijo na papirju ali drugem trajnem
nosilcu podatkov.

Vse pogodbene stranke prejmejo izvod kreditne pogodbe. Ta člen ne
posega v nobena nacionalna pravila o veljavnosti sklenitve kreditnih
pogodb, če so ta skladna s pravom Skupnosti.
(1) UL L 281, 23.11.1995, str. 31. Direktiva, kakor je bila spremenjena
z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).
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2.

Kreditna pogodba jasno in jedrnato navaja:

(a) vrsto kredita;

(b) identiteto in geografske naslove pogodbenih strank ter po potrebi
identiteto in geografski naslov zadevnega kreditnega posrednika;

(c) trajanje kreditne pogodbe;

(d) skupni znesek kredita in pogoje, ki urejajo črpanje kredita;

(e) v primeru kredita v obliki odloga plačila za določeno blago ali
storitev ali v primeru povezanih kreditnih pogodb izdelek ali
storitev ter njuno vrednost;

(f) posojilno obrestno mero, pogoje, ki urejajo uporabo te mere, in, če
je na voljo, indeks ali referenčno obrestno mero, ki se uporablja za
začetno posojilno obrestno mero, ter obdobja, pogoje in postopke
za spreminjanje posojilne obrestne mere ter, če se v različnih
okoliščinah uporabljajo različne posojilne obrestne mere, zgoraj
navedene informacije o vseh uporabljenih obrestnih merah;

(g) efektivno obrestno mero in skupni znesek, ki ga mora plačati
potrošnik, izračunan ob sklenitvi kreditne pogodbe; navedejo se
vse predpostavke, uporabljene za izračun navedenih obresti;

(h) znesek, število in pogostost plačil potrošnika in po potrebi vrstni
red, po katerem bodo za namene povračila plačila dodeljena za
različne dolgovane zneske, zaračunane po različnih posojilnih
obrestnih merah;

(i) če gre za odplačilo glavnice kreditne pogodbe z določenim traja
njem, pravico potrošnika, da pridobi, na zahtevo in brezplačno,
kadar koli med celotnim trajanjem kreditne pogodbe finančni
izkaz v obliki preglednice odplačil.

Preglednica odplačil prikaže dolgovane zneske ter obdobja in
pogoje v zvezi s plačilom takšnih zneskov; preglednica vsebuje
razčlenitev vsakega odplačila, da se prikažejo odplačilo glavnice,
obresti, izračunane na podlagi posojilne obrestne mere, in, kadar je
primerno, kakršne koli dodatne stroške; če obrestna mera ni fiksna
ali če se dodatni stroški lahko spremenijo v skladu s kreditno
pogodbo, preglednica odplačil vsebuje jasno in jedrnato navedbo
o tem, da so podatki v preglednici veljavni le do naslednje spre
membe posojilne obrestne mere ali dodatnih stroškov v skladu
s kreditno pogodbo;
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(j) če se stroški in obresti plačujejo brez odplačila glavnice, finančni
izkaz, ki prikazuje obdobja in pogoje za plačilo obresti ter kakršnih
koli pripadajočih periodičnih in neperiodičnih stroškov;

(k) po potrebi stroške vzdrževanja enega ali več računov za vodenje
plačilnih transakcij in črpanj, razen če je odprtje računa neobvezno,
skupaj s stroški uporabe plačilnih sredstev tako za plačilne trans
akcije kot za črpanja, ter vse druge stroške, ki izhajajo iz kreditne
pogodbe, in pogoje, pod katerimi se lahko ti stroški spremenijo;

(l) obrestno mero v primeru zapadlih plačil, ki velja ob sklenitvi
kreditne pogodbe, ter pravila za njeno prilagoditev in, kjer je to
potrebno, vse stroške v primeru zamude pri odplačevanju;

(m) opozorilo o posledicah neizvedenih plačil;

(n) po potrebi izjavo, da bo treba plačati notarsko pristojbino;

(o) zahtevana poroštva in zavarovanja, v kolikor obstajajo;

(p) obstoj ali odsotnost pravice do odstopa, obdobje trajanja te pravice
in druge pogoje za uveljavljanje te pravice, vključno
z informacijami o obveznosti potrošnika do plačila črpane glavnice
in obresti v skladu s členom 14(3)(b) in zneskom dnevnih obresti;

(q) informacije o pravicah, ki izhajajo iz člena 15, ter pogoje za
uveljavljanje teh pravic;

(r) pravico do predčasnega odplačila, postopek predčasnega odplačila
in, kadar je primerno, informacije o pravici dajalca kredita do
nadomestila in o tem, kako se bo to nadomestilo določilo;

(s) postopek, ki se uporablja pri uveljavljanju pravice do prekinitve
kreditne pogodbe;

(t) podatke o tem, ali za potrošnika obstajajo izvensodni postopki
pritožbe in druga pravna sredstva, če ta obstajajo, pa tudi pogoje
za njihovo uporabo;

(u) po potrebi tudi druga pogodbena določila in pogoje;

(v) po potrebi ime in naslov pristojnega nadzornega organa.

3.
Kadar se uporablja odstavek 2(i), dajalec kredita da na razpolago
potrošniku brezplačno in kadar koli med celotnim trajanjem kreditne
pogodbe finančni izkaz v obliki preglednice.
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4.
V primeru kreditne pogodbe, na podlagi katere plačila, ki jih
opravi potrošnik, ne sprožijo takojšnjega ustreznega odplačila skupnega
zneska kredita, temveč se uporabijo za oblikovanje glavnice med
obdobji in pod pogoji, določenimi v kreditni pogodbi ali v pomožni
pogodbi, informacije, ki se zahtevajo v skladu z odstavkom 2, vsebujejo
jasno in jedrnato izjavo, da take kreditne pogodbe ne zagotavljajo
jamstva tretje osebe za odplačilo celotnega zneska črpanega kredita po
kreditni pogodbi, razen v primeru, da je bilo tako jamstvo predloženo.

5.
Pri kreditnih pogodbah v obliki možnosti prekoračitve iz člena 2(3)
se jasno in jedrnato navedejo:

(a) vrsta kredita;

(b) identiteta in geografski naslovi pogodbenih strank ter po potrebi
identiteta in geografski naslov zadevnega kreditnega posrednika;

(c) trajanje kreditne pogodbe;

(d) najvišji znesek kredita in pogoji, ki urejajo črpanje;

(e) posojilna obrestna mera, pogoji, ki urejajo uporabo posojilne
obrestne mere, in, če je na voljo, indeks ali referenčna obrestna
mera, ki se nanaša na začetno posojilno obrestno mero, kakor tudi
obdobje, pogoji in postopki za spreminjanje posojilne obrestne
mere ter zgoraj navedene informacije v zvezi z vsemi uporabljenimi
obrestnimi merami, če se v različnih okoliščinah uporabljajo
različne posojilne obrestne mere;

(f) efektivna obrestna mera in skupni stroški, ki jih mora plačati
potrošnik, izračunani ob sklenitvi kreditne pogodbe; navedejo se
vse predpostavke, uporabljene za izračun navedenih obresti
v skladu s členom 19(2) v povezavi s členom 3(g) in (i); države
članice lahko določijo, da se efektivna obrestna mera ne navede;

(g) navedba, da se lahko od potrošnika kadar koli zahteva, da v celoti
odplača znesek kredita;

(h) pogoji, ki urejajo uveljavljanje pravice do odstopa od kreditne
pogodbe; ter

(i) informacije o stroških, veljavnih od datuma sklenitve kreditne
pogodbe, in po potrebi tudi pogoji, pod katerimi se lahko ti stroški
spremenijo.
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Člen 11
Informacije o posojilni obrestni meri
1.
Po potrebi se potrošnika na papirju ali na drugem trajnem nosilcu
podatkov obvesti o spremembi posojilne obrestne mere, preden začne
sprememba veljati. V obvestilu se poda znesek plačil po začetku veljav
nosti nove posojilne obrestne mere in podrobnosti o morebitnih spre
membah števila in pogostosti plačil.

2.
Vendar pa se lahko stranki v kreditni pogodbi dogovorita, da se
obvestilo iz odstavka 1 potrošniku redno pošlje, ko se posojilna obrestna
mera spremeni zaradi spremembe referenčne obrestne mere ter je nova
referenčna obrestna mera javno dostopna na ustrezen način in je infor
macija o novi referenčni obrestni meri na voljo tudi v prostorih dajalca
kredita.

Člen 12
Obveznosti pri kreditnih pogodbah v obliki možnosti prekoračitve
1.
Če kreditna pogodba zajema kredit v obliki možnosti prekoračitve,
se potrošniku s pomočjo finančnega izkaza na papirju ali na drugem
trajnem nosilcu podatkov redno sporočajo naslednje:

(a) točno določeno obdobje, na katerega se finančni izkaz nanaša;

(b) zneski in datumi črpanj;

(c) stanje prejšnjega izkaza in datum izkaza;

(d) novo stanje;

(e) datumi in zneski plačil, ki jih je opravil potrošnik;

(f) uporabljeno posojilno obrestno mero;

(g) morebitne nastale stroške;

(h) kadar je ustrezno, minimalni znesek, ki ga je treba plačati.

2.
Hkrati se potrošnika na papirju ali na drugem trajnem nosilcu
podatkov obvesti o spremembah posojilne obrestne mere ali kakršnih
koli plačljivih stroškov, preden začne sprememba veljati.

Vendar pa se lahko stranki dogovorita, da se obvestila o spremembah
posojilne obrestne mere posreduje na način, določen v odstavku 1,
v primerih, kadar spremembo posojilne obrestne mere povzroči spre
memba referenčne obrestne mere ter je nova referenčna obrestna mera
javno dostopna na ustrezen način in je informacija o novi referenčni
obrestni meri na voljo tudi v prostorih dajalca kredita.
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Člen 13
Odprte kreditne pogodbe
1.
Potrošnik lahko kadar koli na običajen način brezplačno prekine
odprto kreditno pogodbo, razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili
o odpovednem roku. Tak odpovedni rok ne sme biti daljši od enega
meseca.

Če je tako dogovorjeno v kreditni pogodbi, lahko dajalec kredita na
običajen način prekine odprto kreditno pogodbo tako, da potrošniku
posreduje obvestilo na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov
z najmanj dvomesečnim odpovednim rokom.

2.
Če je tako dogovorjeno v kreditni pogodbi, lahko dajalec kredita
iz objektivno utemeljenih razlogov prekine pravico potrošnika do
črpanja na podlagi odprte kreditne pogodbe. Dajalec kredita na papirju
ali drugem trajnem nosilcu podatkov obvesti potrošnika o prekinitvi in
razlogih zanjo – če je to mogoče – pred prekinitvijo, najpozneje pa takoj
po njej, razen če posredovanje takih podatkov prepoveduje druga zako
nodaja Skupnosti ali je to v nasprotju s cilji na področju javnega reda in
varnosti.

Člen 14
Pravica do odstopa
1.
Potrošnik lahko v roku štirinajstih koledarskih dni odstopi od
kreditne pogodbe brez navedbe razloga.

Ta rok za odstop se začne:

(a) bodisi na dan sklenitve kreditne pogodbe

(b) bodisi na dan, ko potrošnik prejme pogodbena določila in pogoje ter
informacije v skladu s členom 10, če ta dan nastopi pozneje kot
datum, naveden v točki (a) tega pododstavka.

2.
Kadar v primeru povezane kreditne pogodbe, kakor je določena
v členu 3(n), nacionalna zakonodaja v času začetka veljavnosti te direk
tive že določa, da se sredstva ne morejo dati potrošniku na razpolago
pred potekom posebnega roka, lahko države članice izjemoma določijo,
da se lahko rok iz odstavka 1 tega člena na jasno zahtevo potrošnika
skrajša na ta poseben rok.

3.

Če potrošnik uveljavlja pravico do odstopa:

(a) za uveljavitev pravice do odstopa o tem pred iztekom roka iz
odstavka 1 obvesti dajalca kredita po prejemu informacije s strani
dajalca kredita v skladu s členom 10(2)(p) na način, ki je v skladu
z nacionalno zakonodajo. Šteje se, da je bil rok upoštevan, če se je
to obvestilo še pred iztekom roka poslalo na papirju ali drugem
trajnem nosilcu podatkov, ki je dajalcu kreditov na voljo in
dostopen; in
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(b) dajalcu kredita odplača glavnico in obresti, obračunane na to glav
nico od dneva, ko je bil kredit črpan, do dneva, ko je glavnica
odplačana, brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v roku 30
koledarskih dni potem, ko je bilo dajalcu kredita poslano obvestilo
o odstopu. Zapadle obresti se izračunajo na podlagi dogovorjene
posojilne obrestne mere. Dajalec kredita v primeru odstopa ni upra
vičen do nobenega drugega nadomestila s strani potrošnika, razen
nadomestila za kakršne koli nepovratne stroške, ki jih dajalec
kredita plača kateremu koli javnemu upravnemu organu.

4.
Če dajalec kredita ali tretja oseba na podlagi dogovora med tretjo
osebo in dajalcem kredita opravi pomožno storitev, povezano s kreditno
pogodbo, potrošnika ta pomožna storitev preneha zavezovati, če uveljavi
pravico do odstopa od kreditne pogodbe v skladu s tem členom.

5.
Če ima potrošnik pravico do odstopa v skladu z odstavki 1, 3 in 4, se
člena 6 in 7 Direktive 2002/65/ES in člen 5 Direktive Sveta 85/577/EGS
z dne 20. decembra 1985 za varstvo potrošnika v primeru pogodb, skle
njenih zunaj poslovnih prostorov (1), ne uporabljajo.

6.
Države članice lahko določijo, da se odstavki 1 do 4 tega člena ne
uporabljajo za kreditne pogodbe, ki morajo po zakonu biti sklenjene
s pomočjo notarja, če notar potrdi, da so potrošniku zagotovljene
pravice iz členov 5 in 10.

7.
Ta člen ne posega v katero koli določbo nacionalne zakonodaje, ki
določa časovno obdobje, v katerem se pogodba ne more začeti izvajati.

Člen 15
Povezana kreditna pogodba
1.
Če potrošnik uveljavi na zakonodaji Skupnosti temelječo pravico
do odstopa od pogodbe o dobavi blaga ali storitev, ga povezana kreditna
pogodba preneha zavezovati.

2.
Ko se blago ali storitve iz povezane kreditne pogodbe ne zagoto
vijo ali se zagotovijo le delno ali niso v skladu s pogodbo o njihovi
dobavi, ima potrošnik pravico uporabiti pravna sredstva zoper dajalca
kredita, če je potrošnik uporabil pravna sredstva zoper dobavitelja, pa
mu ni uspelo dobiti zadoščenja, do katerega je upravičen v skladu
z zakonom ali s pogodbo o dobavi blaga ali storitev. Države članice
določijo, do kakšne mere in pod kakšnimi pogoji je mogoče uveljavljati
takšna pravna sredstva.

3.
Ta člen ne posega v nacionalne predpise, v skladu s katerimi je
dajalec kredita solidarno odgovoren za vsak zahtevek, ki bi ga potrošnik
lahko imel zoper dobavitelja, kadar se je nakup blaga ali pridobitev
storitev od dobavitelja financirala iz kreditne pogodbe.
(1) UL L 372, 31.12.1985, str. 31.
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Člen 16
Predčasno odplačilo
1.
Potrošnik ima pravico, da kadar koli v celoti ali delno izpolni
svoje obveznosti po kreditni pogodbi. V takšnih primerih je upravičen
do zmanjšanja skupnih stroškov kredita, ki jih sestavljajo obresti in
stroški v preostalem obdobju trajanja pogodbe.
2.
V primeru predčasnega odplačila kredita je dajalec kredita upra
vičen do pravičnega in objektivno utemeljenega nadomestila za more
bitne stroške, neposredno povezane s predčasnim odplačilom kredita, če
se predčasno odplačilo izvede v obdobju, za katerega je bila določena
fiksna posojilna obrestna mera.
Takšno nadomestilo ne sme presegati 1 % zneska kredita, ki je že bil
odplačan, če med predčasnim odplačilom in dogovorjeno prekinitvijo
kreditne pogodbe preteče več kot eno leto. Če ni preteklo več kot eno
leto, nadomestilo ne sme presegati 0,5 % zneska kredita, ki je že bil
odplačan.
3.

Nadomestilo za predčasno plačilo se ne zahteva, če:

(a) se je odplačilo opravilo po zavarovalni pogodbi, ki naj bi zagotav
ljala jamstvo za odplačilo kredita;
(b) v primeru možnosti prekoračitev; ali
(c) se predčasno odplačilo izvede v obdobju, za katero fiksna posojilna
obrestna mera ni določena.
4.

Države članice lahko določijo, da:

(a) lahko dajalec kredita to nadomestilo zahteva samo pod pogojem, da
znesek predčasnega odplačila preseže mejno vrednost, določeno
v nacionalni zakonodaji. Mejna vrednost ne sme preseči
10 000 EUR v katerem koli obdobju dvanajstih mesecev;
(b) lahko dajalec kredita izjemoma zahteva višje nadomestilo, če lahko
dokaže, da izguba zaradi predčasnega odplačila presega znesek,
določen na podlagi odstavka 2.
Če nadomestilo, ki ga zahteva dajalec kredita, presega dejansko
izgubo, lahko potrošnik zahteva ustrezno zmanjšanje.
V tem primeru je izguba sestavljena iz razlike med začetno dogo
vorjeno obrestno mero in obrestno mero, po kateri lahko dajalec
kredita posodi predčasno povrnjen znesek na trg v času predčasnega
odplačila, upošteva pa se vpliv predčasnega odplačila na administra
tivne stroške.
5.
Nobeno nadomestilo ne sme presegati zneska obresti, ki bi jih
potrošnik plačal med predčasnim odplačilom in dogovorjenim datum
prenehanja kreditne pogodbe.
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Člen 17
Prenos pravic
1.
Če dajalec kredita svoje pravice po kreditni pogodbi prenese na
tretjo osebo, je potrošnik zoper prejemnika upravičen uveljavljati
ugovore, ki jih ima na voljo zoper prvotnega dajalca kredita, vključno
s poravnavo, če je dovoljena v zadevnih državah članicah.

2.
Potrošnik se obvesti o prenosu iz odstavka 1, razen če prvotni
dajalec kredita v dogovoru s prejemnikom kredit v razmerju do potroš
nika še vedno servisira.

Člen 18
Prekoračitev
1.
V primeru dogovora o odprtju tekočega računa, ki potrošniku dovo
ljuje prekoračitev, pogodba vsebuje tudi informacije iz člena 6(1)(e).
Dajalec kredita v vsakem primeru redno zagotavlja te informacije na
papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov.

2.
V primeru znatne prekoračitve, ki traja več kot en mesec, dajalec
kredita na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov nemudoma
obvesti potrošnika o:

(a) prekoračitvi;

(b) zadevnem znesku;

(c) posojilni obrestni meri;

(d) kakršnih koli veljavnih zamudnih kaznih, stroških ali obrestih.

3.
Ta člen ne posega v katero koli določbo nacionalne zakonodaje, ki
od dajalca kredita zahteva, da ponudi drugo vrsto kreditnega proizvoda
v primeru dolgega trajanja prekoračitve.

POGLAVJE V
EFEKTIVNA OBRESTNA MERA

Člen 19
Izračun efektivne obrestne mere
1.
Efektivna obrestna mera, ki je na letni osnovi enaka trenutni vred
nosti vseh prihodnjih ali obstoječih obveznosti (črpanj, odplačil in stro
škov), o katerih sta se dajalec kredita in potrošnik dogovorila, se izra
čuna v skladu z matematično formulo iz dela I Priloge I.
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2.
Za namen izračuna efektivne obrestne mere se določijo celotni
stroški kredita potrošniku, razen kateri koli stroški, ki jih potrošnik
plača za neizpolnjevanje katerih koli obveznosti iz kreditne pogodbe,
in stroški, razen nakupne cene, ki jih mora za blago ali storitve plačati
ne glede na to, ali gre za kreditno ali gotovinsko transakcijo.

Stroški vodenja računa, na katerem se evidentirajo plačilne transakcije
in črpanja, stroški uporabe plačilnih sredstev za plačilne transakcije in
črpanja ter drugi stroški v zvezi s plačilnimi transakcijami se vključijo
v skupne stroške kredita potrošniku, razen če je odprtje računa neob
vezno in so stroški računa jasno in ločeno prikazani v kreditni pogodbi
ali kateri koli drugi pogodbi, sklenjeni s potrošnikom.

3.
Izračun efektivne obrestne mere temelji na predpostavki, da je
kreditna pogodba veljavna do dogovorjenega roka ter da dajalec kredita
in potrošnik izpolnita svoje obveznosti pod pogoji in do datumov iz
kreditne pogodbe.

4.
V primeru kreditnih pogodb s klavzulami, ki dovoljujejo razlike
pri posojilnih obrestnih merah, in – kjer je to ustrezno – stroških, ki so
zajeti v letnem odstotku obresti, ni jih pa mogoče številčno izraziti pri
izračunu, se efektivna obrestna mera izračuna ob predpostavki, da so
posojilne obrestne mere in drugi stroški nespremenljivi glede na začetno
raven ter da se uporabljajo do konca veljavnosti kreditne pogodbe.

5.
Pri izračunu efektivne obrestne mere se lahko po potrebi uporabijo
dodatne predpostavke iz Priloge I.

Če predpostavke iz tega člena in dela II Priloge I ne zadostujejo za
izračun efektivne obrestne mere na enoten način ali niso več prilagojene
ekonomskemu položaju na trgu, lahko Komisija določi dodatne predpo
stavke, potrebne za izračun efektivne obrestne mere, ali spremeni obsto
ječe. Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te
direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom
s pregledom iz člena 25(2).
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POGLAVJE VI
DAJALCI KREDITOV IN KREDITNI POSREDNIKI

Člen 20
Predpisi o dajalcih kreditov
Države članice zagotovijo, da dajalce kreditov nadzira ali s predpisi
ureja telo ali organ, ki je neodvisen od finančnih ustanov. To ne posega
v Direktivo 2006/48/ES.

Člen 21
Nekatere

obveznosti

kreditnih posrednikov
potrošnikov

razmerju

do

Države članice zagotovijo, da:

(a) kreditni posrednik pri oglaševanju in v dokumentaciji, namenjeni
potrošnikom, navede obseg svojih pooblastil, zlasti ali sodeluje
izključno z enim ali več dajalci kreditov ali pa deluje kot neodvisni
posrednik;

(b) se pristojbino, če obstaja, ki jo mora plačati potrošnik kreditnemu
posredniku za njegove storitve, razkrije potrošniku in se ta dogovori
med potrošnikom in kreditnim posrednikom na papirju ali na
drugem trajnem nosilcu podatkov pred sklenitvijo kreditne pogodbe;

(c) kreditni posrednik pristojbino, če ta obstaja, ki jo mora plačati
potrošnik kreditnemu posredniku za njegove storitve, sporoči
dajalcu kredita za namen izračuna efektivne obrestne mere.

POGLAVJE VII
IZVEDBENI UKREPI

Člen 22
Usklajevanje in obveznost izvajanja te direktive
1.
Če ta direktiva vsebuje usklajene določbe, države članice ne smejo
ohraniti ali uvesti v svoje nacionalno pravo drugih določb, razen tistih,
določenih v tej direktivi.

2.
Države članice zagotovijo, da se potrošniki ne odpovejo pravicam,
ki so jim podeljene z določbami nacionalne zakonodaje, ki uveljavljajo
to direktivo ali so z njo usklajene.
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3.
Države članice nadalje zagotovijo, da se določbam, ki jih spre
jmejo pri izvajanju te direktive, ni mogoče izogniti z načinom obliko
vanja pogodb, zlasti z vnašanjem črpanj ali kreditnih pogodb, ki spadajo
v področje uporabe te direktive, v kreditne pogodbe, katerih značilnosti
ali namen bi lahko omogočili, da se izognejo njeni uporabi.

4.
Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da
potrošniki ne izgubijo zaščite, ki jim jo zagotavlja ta direktiva, na
podlagi izbire zakonodaje tretje države kot zakonodaje, ki velja za
kreditno pogodbo, če je kreditna pogodba tesno povezana z ozemljem
ene ali več držav članic.

Člen 23
Kazni
Države članice sprejmejo pravila glede kazni, ki veljajo v primeru
kršitve nacionalnih predpisov, sprejetih na podlagi te direktive, in vse
potrebne ukrepe za zagotovitev izvrševanja teh kazni. Predpisane kazni
morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Člen 24
Izvensodno reševanje sporov
1.
Države članice zagotovijo vzpostavitev ustreznih in učinkovitih
postopkov za izvensodno reševanje potrošniških sporov v zvezi
s kreditnimi pogodbami, s pomočjo obstoječih organov, kadar je to
primerno.

2.
Države članice spodbujajo te organe k sodelovanju, da bi se rešili
tudi čezmejni spori v zvezi s kreditnimi pogodbami.

Člen 25
Postopek odbora
1.

Komisiji pomaga odbor.

2.
Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5a(1) do (4) in
člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.
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Člen 26
Obveščanje Komisije
►C2 Če država članica uporabi katero od regulativnih možnosti iz
členov 2(5), 2(6), 4(1), 4(2)(c), 6(2), 10(1), 10(5)(f), 14(2) in 16 (4),
o tem ◄ in o vseh naknadnih spremembah obvesti Komisijo. Komisija
te informacije objavi na spletni strani ali na drug enostavno dostopen
način. Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za posredovanje teh
informacij dajalcem kreditov in potrošnikom.

Člen 27
Prenos
►C1 1.
Države članice do 11. junija 2010 ◄ sprejmejo in objavijo
zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. O tem
takoj obvestijo Komisijo.

Te določbe se uporabljajo ►C1 od 11. junija 2010. ◄

▼M3
Države članice do 1. julija 2018 sprejmejo in objavijo predpise,
potrebne za uskladitev s tretjim pododstavkom člena 5(1), in jih sporo
čijo Komisiji. Navedene predpise začnejo uporabljati po 1. juliju 2018.

▼B
Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa
sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja dolo
čijo države članice.

►C1 2.
Komisija vsakih pet let, in sicer prvič 11. junija 2013, ◄
pregleda mejne vrednosti iz te direktive in njenih prilog in odstotek za
izračun nadomestila v primeru predčasnega odplačila, da bi jih ocenila
glede na ekonomske trende v Skupnosti in razmere na zadevnem trgu.
►C2 Komisija prav tako spremlja vpliv regulativnih možnosti, oprede
ljenih v členih 2(5), 2(6), 4(1), 4(2)(c), 6(2), 10(1), 10(5)(f), 14(2) in
16(4), na notranji trg in potrošnike. ◄ Z rezultati seznani Evropski
parlament in Svet ter po potrebi priloži predloge za ustrezno spremembo
zadevnih mejnih in odstotnih vrednosti ter zgoraj navedenih regulativnih
možnosti.

Člen 28
Pretvorba zneskov, izraženih v eurih, v nacionalne valute
1.
Za namene te direktive tiste države članice, ki bodo pretvorile
zneske, izražene v eurih, v svoje nacionalne valute, na začetku pri
pretvorbi uporabijo menjalni tečaj, veljaven na dan sprejetja te direktive.

2.
Države članice lahko zaokrožijo zneske, pridobljene s pretvorbo,
pod pogojem, da tako zaokrožanje ne preseže 10 EUR.
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POGLAVJE VIII
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 29
Razveljavitev
Direktiva 87/102/EGS se razveljavi
2010. ◄

►C1 z učinkom od 11. junija

Člen 30
Prehodni ukrepi
1.
Ta direktiva se ne uporablja za kreditne pogodbe, ki obstajajo na
dan, ko začnejo veljati nacionalni izvedbeni ukrepi.
2.
Vendar pa države članice zagotovijo, da se členi 11, 12 in 13 ter
17, drugi stavek člena 18(1) in člen 18(2) uporabljajo tudi za odprte
kreditne pogodbe, ki obstajajo na dan, ko začnejo veljati nacionalni
izvedbeni ukrepi.
Člen 31
Začetek veljavnosti
Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu
Evropske unije.
Člen 32
Naslovniki
Ta direktiva je naslovljena na države članice.
V Strasbourgu, 23. aprila 2008
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PRILOGA I
I.

Osnovna enačba, ki izraža enakovrednost črpanj na eni strani ter odplačil in
stroškov na drugi strani
Osnovna enačba, ki določa efektivno obrestno mero (APR), je na letni
osnovi enaka skupni vrednosti črpanj na eni strani in celotni vrednosti
odplačil in plačil stroškov na drugi strani, to je:
m
X
k¼1

C k ð1 þ X ÞÄtk ¼

m0
X
l¼1

Dl ð1 þ X ÞÄS l

pri čemer je:

— X

APR,

— m

število zadnjega črpanja,

— k

število črpanja, torej 1 ≤ k ≤ m,

— Ck

znesek črpanja k,

— tk

dolžina intervala, izražena v letih in delih leta, med datumom prvega
črpanja in datumom vsakega poznejšega črpanja, torej t1 = 0,

— m’

število zadnjega odplačila ali plačila stroškov,

— l

število odplačila ali plačila stroškov,

— Dl

znesek odplačila ali plačila stroškov,

— sl

dolžina intervala, izražena v letih in delih leta, med datumom prvega
črpanja in datumom vsakega odplačila ali plačila stroškov.

Opombe:
(a) Zneski, ki jih plačata obe stranki ob različnih časih, niso nujno enaki in ni
nujno, da se plačajo v enakih časovnih intervalih.
(b) Začetni datum je datum prvega črpanja.
(c) Časovni intervali med datumi, ki se uporabljajo pri izračunu, se izrazijo
v letih in delih leta. Leto ima 365 dni (ali 366 v prestopnih letih), 52 tednov
ali 12 enakih mesecev. Enak mesec ima 30,41666 dni (tj. 365/12) ne glede
na to, ali je prestopno leto ali ne.
(d) Rezultat izračuna se izrazi z natančnostjo vsaj ene decimalke. Če je na
naslednjem decimalnem mestu število 5 ali večje, se število na tem deci
malnem mestu poveča za eno.
(e) Enačba se lahko izrazi tudi z enim samim zneskom in konceptom pretokov
(Ak), ki bodo pozitivni ali negativni, z drugimi besedami plačani ali prejeti
v obdobjih 1 do k, izraženih v letih, to je:

S¼

n
X
k¼1

Ak ð1 þ X ÞÄtk

S je trenutna bilanca pretokov. Če je cilj ohraniti enakovrednost pretokov, je
vrednost nič.
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II. Dodatne predpostavke za izračun letne efektivne obrestne mere so naslednje:
(a) Če daje kreditna pogodba potrošniku možnost prostega črpanja, se šteje,
da je celotni znesek kredita črpan takoj in v celoti.

(b) Če daje kreditna pogodba potrošniku možnost prostega črpanja na
splošno, vendar pa med različnimi načini črpanja predvideva omejitev
zneska kredita in časovnega obdobja, se šteje, da je znesek kredita črpan
na prvi datum, določen v kreditni pogodbi, in v skladu s temi omejitvami
črpanja.

(c) Če kreditna pogodba predvideva različne načine črpanja z različnimi
stroški ali posojilnimi obrestnimi merami, se šteje, da je celotni znesek
kredita črpan po najvišjih stroških in posojilni obrestni meri, ki se obra
čunajo za najpogosteje uporabljen mehanizem črpanja za tovrstne
kreditne pogodbe.

(d) V primeru prekoračitve se šteje, da se celoten znesek kredita izčrpa v
celoti za celotno trajanje kreditne pogodbe. Če trajanje prekoračitve ni
znano, se pri izračunu letne efektivne obrestne mere predpostavlja, da je
čas trajanja kredita tri mesece.

(e) V primeru odprte kreditne pogodbe, razen pri prekoračitvi, se predpo
stavlja, da:

(i) se kredit zagotovi za eno leto, in sicer se začne na dan začetka
črpanja, s končnim plačilom potrošnika pa se poravnajo saldo
kredita, obresti in morebitni drugi stroški;

(ii) potrošnik odplača kredit z enakimi mesečnimi plačili, pri čemer
začne odplačevati en mesec po dnevu začetka črpanja. Vendar se v
primerih, ko mora biti kredit v vsakem plačilnem roku odplačan v
celoti z enkratnim zneskom, predpostavlja, da bodo naslednja črpanja
in odplačila celotnega kredita potrošnika opravljena v enem letu.
Obresti in drugi stroški se določijo v skladu z navedenimi črpanji
in odplačili kredita ter tako kot je predpisano v kreditni pogodbi.

Za namene te točke je odprta kreditna pogodba kreditna pogodba, ki ni
sklenjena za določen čas, in vključuje kredite, ki jih je treba odplačati v
celoti v določenem roku ali po njem in ki so zopet na voljo za črpanje,
potem ko se odplačajo.

(f) V primeru kreditnih pogodb, razen pri prekoračitvah in odprtih kreditnih
pogodbah, kot je navedeno v predpostavkah iz točk (d) in (e):

(i) če se datum ali znesek odplačila kredita s strani potrošnika ne moreta
ugotoviti, se predpostavlja, da se odplačilo opravi na prvi datum, ki
ga določa kreditna pogodba, znesek pa je tisti najnižji, ki ga določa
kreditna pogodba;

(ii) če datum sklenitve kreditne pogodbe ni znan, se predpostavlja, da je
datum začetka črpanja datum, ki omogoča najkrajši časovni
presledek med navedenim datumom in datumom prvega plačila
potrošnika.
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(g) Kadar datuma ali zneska plačila s strani potrošnika ni mogoče ugotoviti
na podlagi kreditne pogodbe ali predpostavk iz točk (d), (e) ali (f), se
predpostavlja, da se plačilo opravi v skladu z datumi in pogoji, ki jih
zahteva dajalec kredita, in kadar so ti neznani:
(i) se stroški obresti plačajo skupaj z odplačili kredita;
(ii) se na dan sklenitve kreditne pogodbe kot enoten znesek plačajo
pristojbine, ki niso obresti;
(iii) se pristojbine, ki niso obresti in so v obliki več plačil, plačajo v
rednih časovnih presledkih, z začetkom na dan prvega odplačila
kredita; če pa znesek takih plačil ni znan, se predpostavlja, da so
zneski enaki;
(iv) se s končnim plačilom poravnajo saldo kredita, obresti in morebitni
drugi stroški.
(h) Če najvišja dovoljena meja kredita še ni bila dogovorjena, se predvideva,
da znaša 1 500 EUR.
(i) Če se za omejeno obdobje ali znesek ponudijo različne posojilne
obrestne mere in stroški, se za posojilno obrestno mero in stroške šteje
najvišja mera za celotno trajanje kreditne pogodbe;
(j) Za potrošniške kreditne pogodbe z dogovorjeno fiksno posojilno
obrestno mero v začetnem obdobju, ob izteku katerega se določi nova
posojilna obrestna mera, ki se nato redno prilagaja v skladu z dogovo
rjenim kazalnikom, temelji izračun letne efektivne obrestne mere na
predpostavki, da je na koncu obdobja fiksne posojilne obrestne mere
posojilna obrestna mera enaka kot ob izračunu letne efektivne obrestne
mere na podlagi vrednosti dogovorjenega kazalnika ob tem istem času.
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PRILOGA II
STANDARDNE INFORMACIJE O EVROPSKEM POTROŠNIŠKEM KREDITU
1.

Identiteta dajalca kredita/kreditnega posrednika in podatki za vzpostavitev stika z njim
Dajalec kredita

[Identiteta]

Naslov

[Geografski naslov za stik s potrošnikom]

Telefonska številka (*)
E-pošta (*)
Faks (*)
Spletni naslov (*)
Po potrebi
Kreditni posrednik

[Identiteta]

Naslov

[Geografski naslov za stik s potrošnikom]

Telefonska številka (*)
E-pošta (*)
Faks (*)
Spletni naslov (*)
(*) Za dajalca kredita ti podatki niso obvezni.

Dajalec kredita mora izpolniti polja, ki so označena s „po potrebi“, če je podatek pomemben za
kreditni proizvod; če podatek za vrsto zadevnega kredita ni pomemben, vrstico izbriše.
Dajalec kredita mora pojasnilo v oglatem oklepaju nadomestiti z ustreznimi podatki.
2.

Opis glavnih značilnosti kreditnega proizvoda

Vrsta kredita
Skupni znesek kredita
To pomeni najvišjo dovoljeno mejo ali
skupno vsoto vseh zneskov, ki so na voljo
po kreditni pogodbi.
Pogoji črpanja
To pomeni, kdaj in na kakšen način dobite
denar.
Trajanje kreditne pogodbe
Obroki in po potrebi vrstni red dodelitve
obrokov.

Plačati boste morali sledeče:
[znesek, število in pogostost plačil, ki jih mora
opraviti potrošnik]
Način plačila obresti in/ali stroškov:

Skupni znesek za plačilo
To pomeni seštevek izposojenega kapitala in
obresti ter morebitnih stroškov kredita.
Po potrebi
Kredit, odobren v obliki odloga plačila za
blago ali storitev ali v povezavi z dobavo
posebnega blaga ali opravljanjem posebne
storitve
Naziv proizvoda/storitve
Gotovinska cena

[Seštevek celotnega zneska in stroškov kredita]
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Po potrebi
Zahtevana poroštva

[vrsta poroštva]

Opis jamstva, ki ga morate zagotoviti v zvezi
s kreditno pogodbo.

Po potrebi
Odplačila ne sprožijo takojšnjega odplačila
glavnice.

▼C3
3.

Stroški kredita
Posojilna obrestna mera ali po potrebi
različne posojilne obrestne mere, ki se
uporabljajo v pogodbi

[%
— fiksna ali
— spremenljiva (z indeksom ali referenčno
obrestno mero, ki se uporablja za začetno
posojilno obrestno mero)
— obdobje]

Efektivna obrestna mera (APR)
To so skupni stroški, izraženi kot letni
odstotek skupnega zneska kredita.
APR je naveden zato, da se omogoči prime
rjava med različnimi ponudbami.

[% Tu se navede reprezentativni primer z
vsemi predpostavkami, s pomočjo katerih se
izračuna obrestna mera.]

Je za pridobitev kredita v vsakem primeru ali
pod določenimi pogoji treba obvezno
skleniti
— zavarovanje kredita ali

Da/ne; [če je
zavarovanja]

— drugo pomožno pogodbo o storitvah?

Da/ne; [če je odgovor pritrdilen, vrsta pomožne
storitve]

Če dajalec kredita ne pozna stroškov teh
storitev, ti niso vključeni v APR.
Povezani stroški
Po potrebi
Vzdrževanje enega ali več računov je
potrebno za vodenje plačilnih transakcij in
črpanj.

Po potrebi
Znesek stroškov uporabe posebnih plačilnih
sredstev (npr. kreditna kartica)

Po potrebi
Vsi drugi stroški, ki izhajajo iz kreditne
pogodbe

Po potrebi
Pogoji, pod katerimi se lahko navedeni
stroški kreditne pogodbe spremenijo

odgovor

pritrdilen,

vrsta
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Po potrebi
Obveznost plačila notarskih pristojbin
Stroški v primeru zapadlih plačil
Neizvedena plačila (npr. prisilna prodaja)
imajo lahko resne posledice in lahko otežijo
pridobitev kredita.

V primeru zapadlih plačil boste morali plačati
[… (podrobni podatki o obrestnih merah in po
potrebi stroški)] v primeru zamude pri
odplačevanju.

▼B
4.

Drugi pomembni pravni vidiki

Pravica do odstopa

Da/ne

Imate pravico, da v 14 koledarskih dneh
odstopite od kreditne pogodbe.

Predčasno odplačilo
Pravico imate, da kadar koli v celoti ali
delno predčasno odplačate kredit.

Po potrebi
Dajalec kredita je v primeru predčasnega
odplačila upravičen do nadomestila

[Določitev nadomestila (metoda za izračun)
v skladu z določbami za izvajanje člena 16
Direktive 2008/48/ES]

Poizvedba v zbirki podatkov
Dajalec kredita vas mora nemudoma obve
stiti o rezultatu poizvedbe v zbirki podatkov,
če se vloga za kredit zavrne na podlagi take
poizvedbe. To ne velja, če je posredovanje
takih informacij prepovedano v zakonodaji
Evropskih skupnosti ali je v nasprotju
s cilji na področju javne varnosti in javnega
reda.

Pravica do osnutka kreditne pogodbe
Pravico imate zahtevati, da vam dajalec
kredita/kreditni posrednik predloži brez
plačni izvod osnutka kreditne pogodbe. Ta
določba se ne uporablja, če dajalec kredita
ob vložitvi zahteve z vami ni pripravljen
skleniti kreditne pogodbe.

Po potrebi
Časovno obdobje, ko je dajalec kredita
zavezan s predpogodbenimi obveznostmi.

Po potrebi

Ti podatki veljajo od … do …
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5.

Dodatne informacije v primeru trženja finančnih storitev na daljavo

(a) v zvezi z dajalcem kredita
Po potrebi
Predstavnik dajalca kredita v državi članici,
kjer imate prebivališče

[Identiteta]

Naslov

[Geografski naslov za stik s potrošnikom]

Telefonska številka (*)
E-pošta (*)
Faks (*)
Spletni naslov (*)
Po potrebi
Registracija

[Trgovski register, v katerega je dajalec kredita
vpisan, in njegova matična številka ali primer
ljivo sredstvo identifikacije v tem registru]

Po potrebi
Nadzorni organ
(b) v zvezi s kreditno pogodbo
Pravica do odstopa
Imate pravice do odstopa od kreditne
pogodbe v roku 14 koledarskih dni.

[Praktična navodila za uveljavljanje pravice do
odstopa, v katerih je med drugim navedeno
obdobje, v katerem se lahko ta pravica
uveljavlja; naslovi, na katere se pošljejo uradna
obvestila o pravici do odstopa; posledice
neuveljavljanja te pravice]

Po potrebi
Uveljavljanje pravice do odstopa
Po potrebi
Pravo, ki ga dajalec kredita vzame kot
podlago za vzpostavitev odnosov z vami
pred sklenitvijo kreditne pogodbe
Po potrebi
Klavzula o merodajnem pravu, ki se
uporablja za kreditno pogodbo in/ali
pristojno sodišče

[Tu se navede ustrezna klavzula.]

Po potrebi
Jezikovna ureditev

Informacije in pogodbena določila se bodo
zagotovila v [navedba jezika]. Z vašim sogla
sjem vas bomo v času trajanja kreditne
pogodbe obveščali v [navedba jezika/jezikov]

(c) v zvezi s pravnimi sredstvi
Izvensodni postopki pritožbe in dostop do
njih ter druga pravna sredstva

(*) Za dajalca kredita ti podatki niso obvezni.

[Ali za potrošnika, ki je stranka kreditne
pogodbe, obstajajo izvensodni postopki
pritožbe in druga pravna sredstva? Če ta obsta
jajo, tudi pogoji za njihovo uporabo.]
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PRILOGA III
INFORMACIJE O EVROPSKEM POTROŠNIŠKEM KREDITU ZA
(1) prekoračitve
(2) potrošniški kredit, ki ga nudijo določene kreditne organizacije (člen 2(5) Direktive
2008/48/ES)
(3) konverzijo dolga
1.

Identiteta dajalca kredita/kreditnega posrednika in podatki za vzpostavitev stika z njim

Dajalec kredita

[Identiteta]

Naslov

[Geografski naslov za stik s potrošnikom]

Telefonska številka (*)
E-pošta (*)
Faks (*)
Spletni naslov (*)
Po potrebi
Kreditni posrednik

[Identiteta]

Naslov

[Geografski naslov za stik s potrošnikom]

Telefonska številka (*)
E-pošta (*)
Faks (*)
Spletni naslov (*)
(*) Za dajalca kredita ti podatki niso obvezni.

Dajalec kredita mora izpolniti polja, ki so označena s „po potrebi“, če je podatek pomemben za
kreditni proizvod; če podatek za vrsto zadevnega kredita ni pomemben, vrstico izbriše.
Dajalec kredita mora pojasnilo v oglatem oklepaju nadomestiti z ustreznimi podatki.
2.

Opis glavnih značilnosti kreditnega proizvoda

Vrsta kredita
Skupni znesek kredita
To pomeni najvišjo dovoljeno mejo ali
skupno vsoto vseh zneskov, ki so na voljo
po kreditni pogodbi.
Trajanje kreditne pogodbe
Po potrebi
Od vas lahko kadar koli zahteva, da na
zahtevo v celoti odplačate znesek kredita.
3.

Stroški kredita

Posojilna obrestna mera ali po potrebi
različne posojilne obrestne mere, ki se
uporabljajo v kreditni pogodbi.

[%
— fiksna ali
— spremenljiva (z indeksom ali referenčno
obrestno mero, ki se uporablja za začetno
posojilno obrestno mero)]
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Po potrebi
Efektivna obrestna mera(APR) (*)
To so skupni stroški kredita, izraženi kot
letni odstotek skupnega zneska kredita.
APR je naveden zato, da se omogoči prime
rjava med različnimi ponudbami.

[ % Tu se navede reprezentativni primer
z vsemi predpostavkami, s pomočjo katerih
se izračuna obrestna mera.]

Po potrebi
Stroški
Po potrebi

[Stroški, veljavni od datuma sklenitve kreditne
pogodbe]

Pogoji, pod katerimi se lahko ti stroški
spremenijo

Stroški v primeru zapadlih plačil

►C2 V primeru zapadlih plačil boste morali
plačati [… (podrobni podatki o obrestnih
merah in po potrebi stroški)] v primeru zamude
pri odplačevanju. ◄

(*) Ne velja za Informacije o evropskem potrošniškem kreditu za prekoračitve v tistih državah članicah, ki
se v skladu s členom 6(2) Direktive 2008/48/ES odločijo, da se APR ne uporablja za prekoračitve.

4.

Drugi pomembni pravni vidiki

Prekinitev kreditne pogodbe

[Pogoji in postopki za prekinitev kreditne
pogodbe]

Poizvedba v zbirki podatkov
Dajalec kredita vas mora nemudoma obve
stiti o rezultatu poizvedbe po zbirki
podatkov, če se vloga za kredit zavrne na
podlagi take poizvedbe. To ne velja, če je
posredovanje takih informacij prepovedano
v zakonodaji Evropskih skupnosti ali je
v nasprotju s cilji na področju javne varnosti
in javnega reda.

Po potrebi
Časovno obdobje, ko je dajalec kredita
zavezan s predpogodbenimi informacijami.

Ti podatki veljajo od … do ...

Po potrebi
5.

Dodatne informacije, če predpogodbene informacije zagotovi kreditna organizacija (člen 2
(5) Direktive 2008/48/ES) ali so na voljo za potrošniški kredit za konverzijo dolga

Obroki in po potrebi vrstni red dodelitve
obrokov.

Skupni znesek za plačilo

Plačati boste morali sledeče:
[Reprezentativen primer tabele za prikaz odpla
čevanja, vključno z zneskom, številom in
pogostostjo plačil, ki jih mora opraviti
potrošnik]
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Predčasno odplačilo
Pravico imate, da kadar koli v celoti ali
delno predčasno odplačate kredit.
Po potrebi

Dajalec kredita je v primeru predčasnega
odplačila upravičen do nadomestila.

[Določitev nadomestila (metoda za izračun)
v skladu z določbami za izvajanje člena 16
Direktive 2008/48/ES]

Po potrebi
6.

Dodatne informacije v primeru trženja finančnih storitev na daljavo

(a) v zvezi z dajalcem kredita

Po potrebi
Predstavnik dajalca kredita v državi članici,
kjer imate prebivališče

[Identiteta]

Naslov

[Geografski naslov za stik s potrošnikom]

Telefonska številka (*)
E-pošta (*)
Faks (*)
Spletni naslov (*)

Po potrebi
Registracija

Trgovski register, v katerega je vpisan dajalec
kredita, in njegova matična številka ali primer
ljivo sredstvo identifikacije v tem registru

Po potrebi
Nadzorni organ

(b) v zvezi s kreditno pogodbo

Pravica do odstopa

Da/ne

Imate pravico, da v 14 koledarskih dneh
odstopite od kreditne pogodbe.

[Praktična navodila za uveljavljanje pravice do
odstopa, v katerih so med drugim navedeni
naslovi, na katere se pošljejo uradna obvestila
o pravici do odstopa in posledice neuveljav
ljanja te pravice]

Po potrebi
Uveljavljanje pravice do odstopa

Po potrebi
Pravo, ki ga dajalec kredita vzame kot
podlago za vzpostavitev odnosov z vami
pred sklenitvijo kreditne pogodbe

Po potrebi
Klavzula o merodajnem pravu, ki se
uporablja za kreditno pogodbo in/ali
pristojno sodišče

[Tu se navede ustrezna klavzula.]

02008L0048 — SL — 01.01.2018 — 003.001 — 37
▼B
Po potrebi
Jezikovna ureditev

Informacije in pogodbena določila se bodo
zagotovila v [navedba jezika]. Z vašim sogla
sjem vas bomo v času trajanja kreditne
pogodbe obveščali v [navedba jezika/jezikov].

(c) v zvezi s pravnimi sredstvi
Izven postopki pritožbe in dostop do njih ter
druga pravna sredstva

(*) Za dajalca kredita ti podatki niso obvezni.

[Ali za potrošnika, ki je stranka kreditne
pogodbe, obstajajo izvensodni postopki
pritožbe in druga pravna sredstva? Če ta obsta
jajo, tudi pogoji za njihovo uporabo.]

