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Pravico imate prejeti informacije o
kreditnih pogojih v
potrošniku prijazni obliki.
Niste prepričani, ali vam vsebina kreditne pogodbe ustreza?
Uveljavite svojo pravico, da se še kje drugje pozanimate za najboljšo
kreditno ponudbo in vsakega dajalca kredita pozovete, da vam
posreduje ključne informacije v jasni, standardizirani obliki, v
obliki obrazca, ki se imenuje Standardne predhodne informacije za
potrošniški kredit. Vsak dajalec kredita vam mora pred podpisom
pogodbe posredovati te informacije. Povprašajte torej po njih in
primerjajte ponudbe, preden karkoli podpišete!
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RAZMIŠLJATE O
NAJEMU KREDITA?

Pravico imate, da od kreditne
pogodbe odstopite v 14 dneh
od njenega podpisa.

Načrtujete nakup pametnega
telefona, bi radi zamenjali
pralni stroj ali si kupili nov
avto?
Lahko se zgodi, da vam bodo
ponudili potrošniški kredit,
ki naj bi ga odplačali v več
obrokih.
Preden karkoli podpišete, se
pozanimajte, kakšne so vaše
pravice!

ODPLAČUJETE
POSOJILO ALI KREDIT?

Pravice, ki jih imate kot
kreditojemalec, vas varujejo
pred podpisom kreditne
pogodbe in po njem ter vam
omogočajo, da se nanje
sklicujete, kadar se pojavijo
težave.
Življenje je polno presenečenj,
zato je pomembno vedeti,
katere pravice vam pripadajo
kot potrošniku!

Ste vedeli, da imate dva tedna časa za preklic kredita?
Če imate pomisleke glede kreditne pogodbe, ki ste jo podpisali,
ali ugotovite, da pravzaprav sploh ne potrebujete kredita, lahko
odstopite od kreditne pogodbe v 14 dneh od njenega podpisa,
ne da bi morali navajati razloge za svojo odločitev. Odplačati
boste morali izposojeni znesek skupaj z obrestmi in morebitnimi
nepovratnimi stroški, ki jih dajalec kredita že plačal javnemu
upravnemu organu in si jih ne more povrniti.

Pravico imate
odplačati vaš kredit prej,
kot je bilo predvideno.
Bi lahko kredit odplačali prej, kot ste predvidevali?
Pomembno je vedeti, da vas pravice, ki vam pripadajo kot
kreditojemalcu, varujejo v celotnem obdobju odplačevanja in vam
omogočajo predčasno odplačilo dolga, kadarkoli želite.
Zavedajte se, da lahko dajalec kredita 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.

