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STANDARDNE  PREDHODNE INFORMACIJE ZA POTROŠNIŠKI KREDIT 
 

1.   Podatki o dajalcu kredita in podatki za vzpostavitev stika z njim 
 

Dajalec kredita 

Naslov: 

Telefonska številka 

E-naslov 

Faks 

Spletni naslov 

  2 PI, d.o.o., Komenda 

   Sadarjeva 10, 1218 Komenda 
  031-382-642 

  2PI@2PI.SI 

  01-83-43-796 

  http://www.2pi.si/ 

 

2.   Opis glavnih značilnosti kredita - 2PI1800/17 - Janez Novak 
 

 

Vrsta kredita   gotovinski 

 

Skupni znesek kredita 
 

To je najvišji znesek ali vsota zneskov, ki je 

potrošniku na razpolago po kreditni pogodbi. 

    

    978,94 EUR 

 

Pogoji črpanja 
 

Pomeni, kdaj in na kakšen način potrošnik 

prejme denar. 

   

    Z enkratnim nakazilom naslednji delovni dan  

    po podpisu posojilne pogodbe dne  

    01. jul. 2017 

 

Trajanje kreditne pogodbe 

 

     

    6  mesecev  

    od datuma nakazila 01. jul. 2017 

    do datuma vračila 01. jan. 2018. 
  

Obroki ali anuitete in, če je potrebno, vrstni 

red njihovega odplačevanja. 

 

 Plačati morate:  

  

 Mesečni obrok: 166,85 EUR 

 Število obrokov:  6 

  Obroki se plačujejo enkrat na mesec 

  Obresti in stroški so vključeni v obrok 
 

Skupni znesek za plačilo 
 

Pomeni vsoto izposojene glavnice, obresti in 

morebitnih stroškov, povezanih s kreditom. 

 

  1.100,04 EUR 

 

Zahtevana zavarovanja 
 

 

 

Posojilo je zavarovano s premoženjem posojilo- 

jemalca in z upravno izplačilno prepovedjo  

na njegov osebni prejemek ali ročnim  

trajnikom v korist dajalca kredita. 

   Posojilojemalec priznava kot dodatno 

   zavarovanje posojilodajalcu stroške, ki 

   jih ima z izterjavo, in sicer 10,0% od 

   skupnega zneska plačil (110,00 EUR) 
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3.   Stroški kredita 

 

 
Kreditna  obrestna  mera, ki se uporablja v 
pogodbi. 

  
  Mesečna obrestna mera je nespremenljiva:  
0,64%, letna obrestna mera je: 8,00% 

 

Efektivna obrestna mera (EOM) 

 
EOM je v odstotku izražena stopnja, ki izraža 

razmerje med skupnimi stroški in skupnim 

zneskom kredita. 

 
Podatek o EOM je v pomoč pri primerjavi 

različnih ponudb kreditov. 

  56,00% 

 

Reprezentativni primer z vsemi predpostavkami,                      

ki so vključene v izračun EOM. 

Glej zadnjo stran – anuitetni načrt 

Ali je za pridobitev kredita oziroma ali je 

pod pogoji, pod katerimi se kredit trži, 

obvezno skleniti: 

- pogodbo o zavarovanju kredita ali 

- drugo pomožno pogodbo o storitvah 

      v povezavi s kreditno pogodbo? 

Če stroški teh storitev dajalcu niso 

poznani, niso vključeni v EOM. 
 

      Ne 
      Ne  

 

Stroški povezani s kreditom 

 
 

Drugi stroški, ki izhajajo iz kreditne pogodbe 
 

 

 

 Višina  nadomestila za odobritev kredita je 

98,94 EUR, to  je 10,11% od zneska posojila 

 

Obresti  in  stroški  v  primeru  zamude  pri 

plačilih. 
 

 

Zamujena  plačila  imajo  lahko  resne 

posledice  (npr.  prisilna izterjava - izvržba) in 

lahko otežijo pridobitev kredita v prihodnosti. 

 

  Za krajše zamude (manj od enega meseca) lahko  

zaračunamo dodatne obresti v višini zamudnih 

obresti. 

Za zamudo več kot en mesec pri nakazilu vsakega  

mesečnega obroka bomo obračunali: 

- dodatne obresti v višini zamudnih obresti,  

določene v zakonu, ki ureja predpisano obrestno 

mero zamudnih obresti (trenutno so letne zamudne  

obresti 8,00%, lahko se pa spreminjajo dvakrat  

letno – 1. 1. in 1.7.) in  

- zamudne stroške tudi v višini zamudnih obresti, 

določene v zakonu, ki ureja predpisano obrestno 

mero zamudnih obresti.  
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4.   Drugi pomembni pravni vidiki 

 

Pravica do odstopa 
 

Potrošnik  ima pravico, da v 14 dneh odstopi 

od kreditne pogodbe. 

 

  
   
          Da 

Predčasno odplačilo 

 

Potrošnik ima pravico, da kadarkoli v celoti ali 

delno predčasno odplača kredit. 

  

   
          Da, brez dodatnih stroškov 

Poizvedba v zbirki osebnih podatkov 

 
Dajalec kredita mora potrošnika takoj in 

brezplačno obvestiti o rezultatu poizvedbe v 

zbirkah osebnih podatkov, če se vloga za kredit 

zavrne na podlagi take poizvedbe. To ne velja, če 

poseben zakon prepoveduje takšno informacijo. 

Stranka je v postopku ocene kreditne sposobnosti 

dovolila vpogled v podatke iz sistema izmenjave 

informacij in druge osebne podatke, ki jih je 

posredovala sama. 

Dajalec kredita varuje vse pridobljene osebne 

podatke o stranki v skladu z zakonom, ki ureja 

varstvo osebnih podatkov, ter zagotavlja 

sledljivost glede dostopa in izpisovanja podatkov 

iz sistema izmenjave informacij. 

 

 

  

   
          Da 
 

 
 
 

 
 
       Da 

 
 
 

 
       Da 

Pravica do osnutka kreditne pogodbe 

 
Potrošnik ima pravico do brezplačnega izvoda 

osnutka kreditne pogodbe. To ne velja, če ob 

vložitvi zahteve dajalec kredita z 
njim ni pripravljen skleniti kreditne pogodbe 

  

   
         Da 

Dostopnost pritožbenega postopka in 

postopka izvensodnega reševanja potrošniških 
sporov 
 

 

 1. Notranji pritožbeni postopek 

 2. Izvensodno reševanje sporov: 

PERSVET d.o.o., Radio cesta 5, Domžale 

3. Stvarno sodišče po sedežu družbe. 

 

 Komenda:  01. jul. 2017         

        Vodja poslovne enote 

        Boštjan Grošelj 

Potrjujem prejem standardnih predhodnih informacij:  

Janez Novak

 


