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Najemate kredit?

Kljub temu je dobro, da tudi 
sami poznate svoje pravice.  
Ko boste naslednjič kupovali nov 
pametni telefon ali menjali 
gospodinjske aparate, vam bodo morda 
ponudili potrošniški kredit, ki naj bi ga 
odplačali v več obrokih. Preden karkoli 
podpišete, se pozanimajte, kakšne so 
vaše pravice! Več lahko izveste na 
strani www.epc.si/potrosniski-krediti

Vedno zahtevajte ključne 
informacije v standardizirani 
obliki.
Pravico imate prejeti informacije o 
kreditnih pogojih v potrošniku prijazni 
obliki, v obrazcu, ki se imenuje 
Standardne predhodne informacije za
   potrošniški kredit. Tako lahko pred
     podpisom kreditne pogodbe zlahka
     primerjate različne kreditne 
ponudbe in imate pregled nad vsebino 
pogodbe, o kateri se odločate.
Vsak dajalec kredita vam mora 
pravočasno pred podpisom pogodbe 
posredovati informacije na 
standardiziranem obrazcu.

Če ste negotovi glede 
kreditne pogodbe, ki ste 
jo podpisali,
ali če ugotovite, da sploh ne 
potrebujete kredita, lahko 
odstopite od kreditne 

pogodbe v 14 dneh od njenega 
podpisa (sklenitve). Za svojo 

odločitev niste dolžni navajati 
razlogov. Odplačati pa boste morali 
izposojeni znesek skupaj z obrestmi in 
morebitnimi nepovratnimi stroški, ki jih 
je že plačal dajalec kredita javnemu 
upravnemu organu.

Zavedajte se, da vam pripadajo pravice 
pred najemom kredita in tudi po njem. EU 
je uvedla pravila in varnostne mehanizme, 
ki vas varujejo v času izbiranja kredita in 
njegovega odplačevanja.

Vas obhajajo pomisleki glede 
kreditne pogodbe, ki ste jo podpisali?

www.epc.si/potrosniski-krediti 

Ste pred podpisom 
kreditne pogodbe 
prejeli informacije v 
standardizirani 
obliki?

Ne prenaglite se.
Poskrbite, da boste 
obroke odplačevali 
pravočasno in se tako 
izognili dodatnim 
stroškom.

Lahko kredit odplačate prej, 
kot je bilo predvideno?

             Odlično!
Vaš dajalec kredita 
ravna skladno s pravili.

Ste že podpisali 
kreditno pogodbo?
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Pravice, ki vam pripadajo kot 
kreditojemalcu, vas varujejo 
v celotnem obdobju 
odplačevanja in vam 
omogočajo predčasno 
odplačilo dolga, kadarkoli 
želite. Dajalec kredita lahko 
od vas zahteva nadomestilo 
izgubljenega prihodka, ki pa 
ne sme preseči skupnega 
zneska dejansko izgubljenih 
obresti. Nadomestilo se 
lahko zahteva le za obdobje, 
za katerega je bila 
dogovorjena fiksna 
kreditna obrestna 
mera.

Dobro!
Zdaj vstopate v 
obdobje odplačevanja, 
o katerem ste se 
dogovorili z dajalcem 
kredita.

Seznanite se 
s svojimi pravicami 

v zgolj dveh minutah!

Seznanite se s svojimi pravicami! 
To se vedno izplača.
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