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Uradni list Evropske unije
POPRAVKI

Popravek Direktive 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih
pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS
(Uradni list Evropske unije L 133 z dne 22. maja 2008)
V popravku, objavljenem v Uradnem listu Evropske unije L 199 z dne 31. julija 2010, str. 40, se navedena točka razveljavi
in nadomesti z naslednjo:
Stran 87, Priloga II, naslov 3 se nadomesti z naslednjim:
„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.

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

APR je naveden zato, da se omogoči primerjava med različnimi
ponudbami.
Je za pridobitev kredita v vsakem primeru ali pod določe
nimi pogoji treba obvezno skleniti
— zavarovanje kredita ali

Da/ne; [če je odgovor pritrdilen, vrsta 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
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 [… (pod
robni podatki o obrestnih merah in po potrebi stroški)] v
primeru zamude pri odplačevanju.“
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