KREDITNA POGODBA ZA POTROŠNIŠKI GOTOVINSKI KREDIT
številka: M10008
ki jo v Limbušu, dne 09.04.2018 , v 2 izvodih sklepata
posojilni upnik (v nadaljevanju: kreditodajalec): MOBILNE FINANCE d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš, Matična št.: 8123993000, Davčna št.: 23047682, Tel.:
040/822-402, Fax: /, elektronska pošta: mobilne.finance@gmail.com, transakcijski račun št.: SI56 6100 0001 8618 527 (DELAVSKA HRANILNICA d.d.)
in
posojilno zastavni dolžnik (v nadaljevanju: kreditojemalec): Vzorec Loti, Cerakova 10, 9999 Maribor, EMŠO: 0506977601360, davčna št.: 52869745
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1.člen: Skupni znesek kredita, pogoji črpanja in način sklenitve
Kreditodajalec daje kreditojemalcu kredit, kreditodajalec pa sprejema kredit v znesku 700,00 EUR.
Kreditodajalec daje kredit pod naslednjimi pogoji:
- skupni znesek kredita: 700,00 EUR
- čista vrednost kredita: 700,00 EUR
- EOM(efektivna obrestna mera): 95,78 %
- namen: brez posebnega namena
Efektivna obrestna mera (EOM), je v odstotku izražena stopnja, ki izraža razmerje med skupnimi stroški kredita, ki jih potrošnik mora plačati in skupnim zneskom kredita in je na
letni osnovi enaka sedanji vrednosti vseh prihodnjih ali obstoječih obveznosti (črpanj, plačil, stroškov), o katerih sta se dogovorila kreditodajalec in potrošnik ob sklenitvi pogodbe.
Izračuna se na način, kot je določen v 25. členu Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-2). V tej pogodbi pomeni EOM razmerje med skupnimi stroški kredita, ki jih mora plačati
potrošnik (214,15 EUR-obresti) in skupnim zneskom kredita (700,00 EUR).
Pogoji črpanja: Način črpanja je z izplačilom na TRR kreditojemalca ali v gotovini. Črpanje se izvede po predložitvi zahtevanega zavarovanja, opravljeni bonitetni oceni,
predloženih predhodnih informacijah, ter po predhodnem naročilu kredita v skladu s splošnimi pogoji poslovanja. Pred črpanjem kredita mora kreditojemalec z naročilom preko
telefona, e-pošte, ali osebno potrditi to pogodbo z uporabo identifikacijskega mobikredit gesla. Datum črpanja je enak datumu te pogodbe.
Ta pogodba je bila sklenjena na način: Telefon
2.člen :Kreditna obrestna mera, pogoji njene uporabe in skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik v trajanju kreditne pogodbe, znesek, število in pogostnost plačil.
Kreditna letna obrestna mera znaša 69,10 % letno in je obračunana linearno v skladu z odplačili, navedenimi v planu plačila, kapitalizacija je mesečna. Obrestna mera je fiksna za
pogodbeno kreditno obdobje (se ne prilagaja, in zaradi tega ni uporabljen noben indeksacijski mehanizem). EOM se v kreditnem obdobju ne spreminja (je ni dopustno spreminjati)
in znaša 95,78 %. Skupni znesek za plačilo po pogodbi je 914,15 eur. Kreditojemalec bo kredit plačal v 6 zaporednih obrokih, v skladu s planom plačila: 5 obrokov po 70,00 eur in
zadnji obrok v znesku 564,15 eur. Obresti za kredit znašajo fiksno 214,15 EUR.
3.člen: Zamuda kreditojemalca in neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, ter s tem povezani stroški
V primeru zamude in s tem povezanim neizpolnjevanjem pogodbenih obveznosti, lahko zaračunava kreditodajalec kreditojemalcu vse stroške, ki nastanejo zaradi neizpolnjevanja
pogodbenih obveznosti in v zvezi z odpovedjo pogodbe s strani kreditodajalca. Za neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti se šteje, če kreditojemalec v celoti ne poravna svojih
obveznosti v celotnem znesku in rokih, določenih v tej pogodbi. V tem primeru lahko zaračunava kreditodajalec kreditojemalcu zakonske zamudne obresti, ki se prilagajajo v
skladu z Zakonom o zamudni obrestni meri in objavo zakonske zamudne obrestne mere, stroške upravljanja zapadlega neplačanega kredita za vsak začeti mesec upravljanja
posebej, dodatne administrativne stroške zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, strošek opomina, strošek obvestil pred unovčenjem garancije/zavarovanja, strošek samega
unovčenja garancije/zavarovanja, strošek obravnave in uničenja zavrnjenega zavarovanja/garancije, stroške izvensodne izterjave in odpovedi pogodbe ter stroške sodne izterjave s
pripadajočimi stroški. Dodatne stroške zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti je dolžan poravnati kreditojemalec v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom kreditodajalca, ki
je priložen tej pogodbi. Kreditodajalec lahko v primeru, če kreditojemalec ne izpolni pogodbenih obveznosti v celoti v pogodbenem roku, prične s postopki izvensodne izterjave ter
odpovedi pogodbe in sodne izterjave zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Če kreditojemalec zamudi s plačilom svojih obveznosti, lahko kreditodajalec pošlje
kreditojemalcu opomin. V primeru neizpolnjevanja pogodbenih določil lahko po poslanem opominu in pred unovčenjem garancije kreditodajalec pozove kreditojemalca k plačilu
svojih obveznosti s pozivom k plačilu in obvestilom pred unovčenjem garancije. Posledice neplačanih dospelih obveznosti so dodatni stroški po vsakokrat veljavnem ceniku
kreditodajalca (določeni v 3.in 3.a členu te pogodbe), ki nastanejo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih določil in zamude pri izpolnitvi obveznosti, morebitna unovčitev
zavarovanja, stroški zavrnjene unovčitve, stroški unovčevanja zavarovanja, dodatni stroški opominov, obvestil pred unovčenjem garancije, stroški izvensodne izterjave in odpovedi
pogodbe in sodne izterjava dolga. V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti lahko kreditodajalec unovči tudi zavarovanje, ki mu ga je v hrambo predal kreditojemalec. V
kolikor pride do dejanja unovčevanja posameznega instrumenta zavarovanja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti kreditojemalca, je kreditojemalec dolžan poravnati tudi
vsakokratne stroške v zvezi z unovčenjem ali zavrnitvijo unovčenja zavarovanja po ceniku kreditodajalca. Kreditojemalec se s sklenitvijo te pogodbe strinja, da lahko
kreditodajalec za namene izvensodne in sodne izterjave najame zunanjega izvajalca, katerega stroške je dolžan plačati kreditojemalec po ceniku izvajalca.
OPOZORILO: Vsi dodatni stroški, ki bi nastali zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti kreditojemalca (stroški navedeni v 3. in 3.a členu pogodbe), se na podlagi Zakona o
potrošniških kreditih ne upoštevajo pri izračunu efektivne obrestne mere (EOM).
3.a člen: Stroški, ki v skladu z ZPotK-2 niso zajeti v izračunu efektivne obrestne mere (EOM).
Za izračun efektivne obrestne mere se upoštevajo skupni stroški kredita, ki jih mora plačati kreditojemalec in so za odobritev kredita obvezni, razen dajatev in stroškov, ki jih mora
kreditojemalec plačati pri nakupu blaga ali storitev ali dodatnih neobveznih plačljivih storitev na zahtevo kreditojemalca, ne glede na to, ali gre za kreditno ali gotovinsko
transakcijo, ter stroškov, ki jih kreditojemalec plača zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz kreditne pogodbe. Stroški, ki niso zajeti v izračun EOM in nastanejo ob morebitnem
neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti kreditojemalca, so:
- stroški zamudnih obresti
- stroški opominov
- stroški upravljanja zapadlega neplačanega kredita
- stroški dodatne administracije
- stroški postopkov izvensodne izterjave in odpovedi pogodbe s strani kreditodajalca
- stroški sodne izterjave s pripadajočimi stroški po ceniku kreditodajalca
- stroški pozivov k plačilu z obvestilom pred unovčenjem garancije
- stroški unovčevanja zavarovanja
- stroški obravnave in uničenja zavrnjenega zavarovanja
- ostali stroški izvensodne in sodne izterjave s pripadki po ceniku zunanjega izvajalca (v kolikor te storitve izvaja zunanji izvajalec)
4.člen: Vračilo kredita, obdobje trajanja kreditne pogodbe in način plačila
Način odplačevanja je obročni. Kreditojemalec bo vrnil svoje obveznosti v 6 zaporednih mesečnih obrokih, ki zapadejo vsakih 31 dni od datuma izplačila te pogodbe (oz. po planu
plačila). Trajanje pogodbe je 6 mesec(a)(e)(ev) od datuma izplačila. Obroki znašajo skupaj z vsemi obveznostmi kreditojemalca 5 obrokov v znesku 70,00 eur in 1 obrok v znesku
564,15 EUR, skupaj vse obveznosti 914,15 eur. V primeru, da pade mesečna obveznost na dan, ki ni delovni dan, jo je kreditojemalec dolžan poravnati zadnji delovni dan pred
zapadlostjo. Stroški uporabe plačilnih sredstev za plačila in črpanje: niso predvideni; kreditojemalec mora sam poravnati svoje obveznosti s plačilnim nalogom, katerega si je
kreditojemalec dolžan sam priskrbeti in pravilno izpolniti ter plačati v eni izmed organizacij, ki izvajajo plačilni promet do datuma zapadlosti in v višini skupnega plačila
obveznosti iz te pogodbe. Plačilo se izvede na TRR: SI56 6100 0001 8618 527, sklic: številka pogodbe. V kolikor kreditojemalec do datuma zapadlosti obveznosti iz te pogodbe,
svojih obveznosti ne poravna oziroma jih ne poravna v celoti, se šteje, da kreditojemalec ne izpolnjuje obveznosti iz te kreditne pogodbe. Posledično je dolžan poravnati tudi
stroške navedene v 3.in 3.a členu te pogodbe.
5.člen: Zavarovanja
Kreditojemalec daje kreditodajalcu kot predmete zavarovanja (v nadaljevanju »zavarovanje«) lastne, zakonsko pravilno izpolnjene menice brez protesta. Kreditojemalec daje
zavarovanje v hrambo kreditodajalcu, ter mu daje nalog ter pooblastilo za unovčitev zavarovanja, v kolikor kreditojemalec ne izpolni pogodbenih obveznosti iz te kreditne
pogodbe. Kreditojemalec se zavezuje, da bo nadomestil deponirane predmete zavarovanja ter jih podpisal pred pooblaščeno osebo kreditodajalca, v primeru, da bi le ti postali
neveljavni. V primeru, da kreditodajalec odstopi ali proda terjatev iz te pogodbe do kreditojemalca tretji osebi, postane ta tretja oseba novi upnik napram kreditojemalcu. Pravice in
obveznosti kreditojemalca iz te pogodbe se v primeru odstopa ali prodaje terjatev iz naslova te pogodbe v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih ne spreminjajo. V kolikor
MOBILNE FINANCE d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš, Družba je vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Mariboru;ID za DDV: 23047682; matična številka: 8123993000; osnovni kapital
7.500,00 EUR vplačan v celoti; TRR: SI56610000018618527
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znesek unovčenih predmetov zavarovanja ne zadostuje za poplačilo celotnega dolga, se z unovčenim zneskom poplačajo najprej stroški unovčitve zavarovanja, nato morebitni
stroški neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in izterjave, zamudne obresti ter nato pogodbene obresti in glavnica. Kreditojemalec v morebitnem poteku sodne izterjave jamči za
plačilo vseh svojih obveznosti, se strinja z morebitno dodatno garancijo (po predhodnem sporazumu) in s podpisom dovoljuje administrativno prepoved na plačo oz. pokojnino tudi
v primeru, če bi vsi odtegljaji skupaj presegli 1/3 plače oz. pokojnine, ki jo kreditodajalec predloži v odplačevanje izplačevalcu dohodkov. Izterjavo neplačanih anuitet ter vseh
ostalih dodatnih stroškov lahko vrši kreditodajalec ali specializirana organizacija po pooblastilu kreditodajalca ter na stroške kreditojemalca. Kreditojemalec izrecno dovoljuje, da
se morebitna sodna izvršba za namen poplačila te kreditne pogodbe lahko poplača iz naslednjih virov:
- iz osebnega dohodka kreditojemalca (plača ali pokojnina)
- iz kateregakoli bančnega računa kreditojemalca
- iz rubeža vseh premičnih in nepremičnih stvari kreditojemalca.
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6.člen: Pravica do odstopa, razdora in odpovedi kreditne pogodbe
Kreditojemalec lahko odstopi od kreditne pogodbe brez navedbe razloga tudi, kadar je kredit že črpal, v 14 dneh od dneva sklenitve kreditne pogodbe oziroma od dneva, ko prejme
informacije iz tretjega in petega odstavka 10. člena Zakona o potrošniških kreditih, če je ta dan poznejši kot dan sklenitve kreditne pogodbe. Pri povezani kreditni pogodbi se lahko
rok za odstop od pogodbe na izrecno zahtevo kreditojemalca skrajša na tri dni. Kreditojemalec uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe z obvestilom pisno na papirju ali drugem
trajnem nosilcu podatkov, ki ga pošlje dajalcu kredita v rokih iz prejšnjega odstavka. Če kreditojemalec uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe po črpanju kredita, mora dajalcu
kredita plačati glavnico in obresti, obračunane na to glavnico, od dneva, ko je bil kredit črpan, do dneva, ko je glavnica odplačana, brez nepotrebnega odlašanja ali najpozneje v 30
dneh od dneva, ko je dajalcu kredita poslal obvestilo o odstopu. Obresti črpanega dela kredita se izračunajo na podlagi dogovorjene kreditne obrestne mere. Če kreditojemalec
odstopi od pogodbe v zakonsko dovoljenem roku, mu dajalec kredita ne sme zaračunati nobenih drugih stroškov, razen morebitnih nepovratnih stroškov, ki jih je dajalec kredita
plačal v postopku pred sodišči, upravnimi organi ali osebami z javnim pooblastilom. Primer povezane kreditne pogodbe (v primeru morebitnega nakupa blaga ali storitev na
obroke): Če dajalec kredita ali tretja oseba na podlagi dogovora med tretjo osebo in dajalcem kredita opravi pomožno storitev, ki je povezana s kreditno pogodbo, pogodba o
pomožni storitvi kreditojemalca preneha zavezovati, če odstopi od kreditne pogodbe. Povezana kreditna pogodba preneha veljati z dnem, ko potrošnik uveljavi pravico do odstopa
od pogodbe o prodaji blaga ali opravljanju storitev v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov. Kreditojemalec lahko proti dajalcu kredita ugovarja zavrnitvi plačila in
uveljavlja druge ugovore, ki izvirajo iz pogodbe o prodaji blaga ali opravljanju storitev, če se blago ali storitve ne zagotovijo, se zagotovijo le delno ali niso v skladu s pogodbo o
prodaji blaga ali opravljanju storitev, če sta ta pogodba in kreditna pogodba med seboj povezani. Ugovore iz prejšnjega odstavka lahko kreditojemalec uveljavlja proti dajalcu
kredita samo, če jih je pred tem uveljavljal proti prodajalcu blaga ali izvajalcu storitve. Če kreditna pogodba ni sklenjena v skladu z določili Zakona o potrošniških kreditih, jo
lahko kreditojemalec z enostransko izjavo razdre. Če kreditojemalec v enem mesecu od plačila prve obveznosti po pogodbi ne izjavi, da razdira pogodbo v skladu s prejšnjim
odstavkom, se šteje, da pri kreditni pogodbi vztraja. Pri razdoru kreditne pogodbe mora dajalec kredita kreditojemalcu vrniti vse plačane zneske v osmih dneh od prejema izjave
kreditojemalca. Če je kreditojemalec že črpal kredit, mora dajalcu kredita v istem roku vrniti črpan kredit, če mu je izjavo izročil neposredno, oziroma v desetih dneh od oddaje
izjave, če je izjavo poslal po elektronski ali priporočeni pošti. Kreditojemalcu ni treba plačati obresti oziroma drugih stroškov ali dajatev, povezanih z odobrenim ali črpanim
kreditom. Kreditojemalec ima pravico, da brezplačno med trajanjem kreditne pogodbe pridobi izračun stanja kredita v obliki amortizacijskega načrta, ki prikazuje dolgovane
zneske in obdobja ter pogoje v zvezi s plačilom teh zneskov, razčlenitev vsakega odplačila s prikazom odplačila glavnice in obresti, izračunane na podlagi kreditne obrestne mere,
ter morebitne dodatne stroške.
7.člen: Predčasno vračilo kredita
Kreditojemalec ima pravico, da kadarkoli v celoti ali delno izpolni svoje obveznosti po kreditni pogodbi. V tem primeru je upravičen do zmanjšanja skupnih stroškov kredita v
delu, ki ga sestavljajo obresti in stroški preostalega obdobja trajanja pogodbe, tako da se od zneska sedanje vrednosti obveznosti predčasnega plačila (diskontirane) kredita odšteje
sedanja vrednost (valorizirana) pogodbenih obresti, vključno z morebitnimi stroški, ki bi tekle od dneva predčasnega plačila do dneva zapadlosti plačila po pogodbi, če so bili
pogodbene obresti in stroški za to obdobje že obračunani in zajeti v plačila, ki jih je plačal kreditojemalec. Kreditodajalec mora kreditojemalcu na razumljiv način predstaviti
zmanjšanje obresti in drugih stroškov, ki bi nastalo s celotnim ali delnim predčasnim odplačilom kredita. Dogovorjena določila o obrestni meri se ne smejo spremeniti v škodo
kreditojemalca. Pri predčasnem odplačilu kredita je kreditodajalec upravičen do pravičnega nadomestila morebitnih stroškov, ki so neposredno povezani s predčasnim odplačilom
kredita, če se predčasno odplačilo izvede za obdobje, za katero je bila določena fiksna kreditna obrestna mera. Nadomestilo ne sme presegati 1 % zneska predčasno odplačane
glavnice, če kreditojemalec predčasno odplača kredit več kot eno leto pred končno dospelostjo kreditne pogodbe. Če je do koncne dospelosti kreditne pogodbe eno leto ali manj kot
eno leto, nadomestilo ne sme presegati 0,5 % zneska predčasno odplačane glavnice. Nadomestilo lahko kreditodajalec zahteva pod pogojem, da vsota predčasnih odplačil v 12
mesecih presega 10.000 eurov. Nadomestilo za predčasno odplačilo ne sme presegati zneska obresti, ki bi jih kreditojemalec plačal v obdobju med predčasnim odplačilom in
dogovorjenim datumom prenehanja trajanja kreditne pogodbe. Morebitno preplačilo zaradi predčasnega vračila kredita se upravičencu vrne takoj po prejemu vloge za vračilo
upravičenega zneska.
8.člen: Pravice kreditodajalca
Kreditodajalec lahko zahteva plačilo preostalih odplačil pred njihovo zapadlostjo ali z enostransko izjavo razdre pogodbo, če je kreditojemalec v zamudi s plačilom začetnega ali
dveh zaporednih odplačil. Pred izjavo o razdoru pogodbe mora kreditodajalec kreditojemalcu na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov določiti primeren dodatni rok za
plačilo zapadlih obveznosti, ki ne sme biti krajši od 15 dni. Kreditodajalec lahko razdre pogodbo, če kreditojemalec ne plača zapadlih obveznosti v dodatnem roku iz prejšnjega
odstavka. Če kreditodajalec zahteva plačilo preostalih odplačil pred njihovo zapadlostjo ali z enostransko izjavo razdre pogodbo, se obveznost plačila določi v skladu z določili
Zakona o potrošniških kreditih. Kreditojemalec mora za zapadle kreditne obveznosti za čas od nastanka zamude do dneva plačila plačati kreditodajalcu zamudne obresti,
obračunane po predpisani obrestni meri zamudnih obresti in preostale morebitne stroške, nastale zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti.
9.člen: Reševanje pritožb in sporov, obstoj izvensodnih postopkov reševanja sporov,nadzor nad kreditodajalci, ter pristojnost za reševanje sporov
Dajalec kredita v skladu z ZIsRPS in lastnim pravilnikom o izvensodnem reševanju sporov zagotovi postopek izvensodnega reševanja sporov s potrošniki v zvezi z opravljanjem
storitev potrošniškega kreditiranja po tem zakonu. Za izvensodno reševanje pritožb se lahko kreditojemalci obrnejo na pogodbenega partnerja Evropski center za reševanje
sporov, Tomšičeva 6, 1000 Ljubljana (tel.:082056590), ki ga priznavamo kot ponudnika v skladu z ZIsRPS. Izvensodni spor se rešuje po metodi mediacije. Vlogo se odda pisno na
njihovem naslovu, priložiti je potrebno vso dokumentacijo v zvezi z nastalim sporom. Za reševanje morebitnih sodnih sporov, nastalih iz te pogodbe je pristojno Okrajno sodišče v
Mariboru. Za nadzor nad kreditodajalci je pristojen Tržni inšpektorat RS, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana.
10.člen: Varovanje osebnih podatkov
Kreditodajalec se zavezuje, da podatkov ki jih bo pridobil v zvezi s to pogodbo, ne bo posredoval drugim osebam v nasprotju z določbami te pogodbe in jih bo uporabljal le za
namen izvajanja te pogodbe in za namene določene z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Kreditojemalec soglaša in pooblašča kreditodajalca ali drugo osebo, ki pridobi pravico
kreditodajalca iz te pogodbe, da opravi poizvedbo o naslovu bivališča in naslovu zaposlitve ter njegovem premoženjskem stanju pri pristojnih državnih organih in drugih organih
ter institucijah, bankah, zavarovalnicah ali tretjih osebah, katerim s podpisom te pogodbe dovoljuje posredovanje takšnih podatkov kreditodajalcu, proti predložitvi te pogodbe, če
je to za izvajanje te pogodbe potrebno.
11.člen: Veljavnost pogodbe
Po en izvod te pogodbe prejme vsaka izmed pogodbeni strank. Sestavni del te pogodbe je tudi pripadajoči plan plačila kredita, splošni pogoji poslovanja in cenik storitev. Ta
pogodba je sklenjena in začne veljati z datumom izplačila kredita. Za sklenjeno ta pogodba velja, če je predhodno, pred datumom sklenitve, kreditojemalec potrdil naročilo tega
kredita z naročilom preko telefona, e-pošte ali osebno in ob tem potrdil naročilo in sklenitev pogodbe z uporabo identifikacijskega mobikredit gesla. Pogodbeni stranki s sklenitvijo
pogodbe potrjujeta, da je bila posojilna pogodba v skladu z določili ZPotK sklenjena v pisni obliki, ter da so bila vsa pisno določena razmerja sporazumno dogovorjena. S
naročilom in sklenitvijo te pogodbe kreditojemalec tudi potrjuje strinjanje s splošnimi pogoji. Kakršnikoli drugačni ustni dogovori med pogodbenima strankama v skladu z določili
ZPotK niso veljavni. V kolikor je pogodba sklenjena z naročilom na daljavo, preko telefona ali e-pošte, je kreditodajalec v najkrajšem možnem času kreditojemalcu dolžan poslati
pogodbo in vso pripadajočo dokumentacijo (plan plačila in ostalo) po pošti na njegov naslov v papirni obliki ali drugem trajnem nosilcu podatkov. V kolikor kreditojemalec
ugotovi, da pogodba ne vsebuje ustreznih podatkov ali vsebuje napačne podatke, oziroma, da je navedeni kreditojemalec ni sklenil, mora o tem takoj obvestiti kreditodajalca, da
pogodbo stornira, hkrati pa mora kreditojemalec v tem primeru takoj vrniti morebitni že izplačani znesek kredita.
Ta pogodba je bila sklenjena na način: Telefon
DDV ni obračunan v skladu s 4.točko 1.odstavka 44.člena ZDDV-1. V cenah je vključen davek na finančne storitve.
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