STANDARDNE PREDHODNE INFORMACIJE ZA POTROŠNIŠKI KREDIT 200
EUR
1. Podatki o dajalcu kredita / kreditnem posredniku in podatki za
vzpostavitev stika z njim
Dajalec kredita:

Mobilne finance d.o.o.

Naslov:

Limbuška c. 2, 2431 Limbuš

Telefonska številka:

040/822-402

E-naslov:

mobikredit@mo-fin.si

Faks:

/

Spletni naslov:

http://www.mobikredit.si

- stroški dodatne administracije

Reprezentativni primer

- ostali stroški izvensodne in sodne izterjave

Izplačilo: 500,00 EUR, Letna obrestna mera: 64,42 %,

- strošek izdelave predloga za sodno izvršbo

Obresti in stroški: 96,30 EUR, skupno vračilo potrošnika:

- strošek odvetniškega opomina
Stroški, ki nastanejo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih

596,30 EUR, EOM: 87,29 %

obveznosti se zaračunajo v skladu z vsakokrat veljavnim

Ali je za pridobitev kredita oziroma ali je pod pogoji, pod

cenikom kreditodajalca in so priloga pogodbe.

katerimi se kredit trži, obvezno skleniti:

Zamujena plačila imajo lahko resne posledice (npr. prisilna prodaja
nepremičnine, visoki dodatni stroški) in lahko otežijo pridobitev kredita.
4. Drugi pomembni pravni vidiki

- pogodbo o zavarovanju kredita ali

NE

- drugo pomožno pogodbo o storitvah v povezavi s kreditno pogodbo?
NE
Če stroški teh storitev dajalcu niso poznani, niso vključeni v EOM.

Pravica do odstopa.

DA

[Firma ali ime]

Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh odstopi od kreditne

2. Opis glavnih značilnosti kredita

pogodbe.

Stroški povezani s kreditom, drugi stroški, ki izhajajo iz kreditne pogodbe.
NI

Vrsta kredita

Gotovinski potrošniški kredit

Na izrecno zahtevo potrošnika, se odstopni rok lahko skrajša

Pogoji, pod katerimi se zgoraj navedeni stroški, povezani s.

Skupni znesek kredita

200,00 EUR

na 3 dni.

NE

kreditno pogodbo, lahko spremenijo.

To je najvišji znesek ali vsota zneskov, ki je potrošniku na

Predčasno odplačilo

DA

Stroški se ne spreminjajo

razpolago po kreditni pogodbi.

Potrošnik ima pravico, da kadarkoli v celoti ali delno
predčasno odplača kredit.

Pogoji črpanja

Potrošnik prejme izplačilo v gotovini ali
nakazilo na TRR v roku 7 delovnih dni
po naročilu kredita

Pomeni, kdaj in na kakšen način potrošnik takoj po sklenitvi
kreditne pogodbe prejme denar.
Trajanje kreditne pogodbe

2 meseca od datuma sklenitve
pogodbe

Obroki ali anuitete in, če je potrebno, vrstni red njihovega
odplačevanja.
Plačati morate: Znesek:

218,83 EUR

Število: 2 anuiteti (1 x 60,00 eur in 1 x 158,83 eur)

Dajalec kredita je v primeru predčasnega odplačila upravičen
do nadomestila.

NE

V primeri zamude pri plačilu in neizpolnjevanju pogodbenih
obveznosti potrošnika, kreditodajalec zaračunava stroške v
skladu s 3. in 3.a členom kreditne pogodbe.
V primeru zamude in neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti

Dajalec kredita mora potrošnika takoj in brezplačno obvestiti o rezultatu
poizvedbe v zbirkah osebnih podatkov, če se vloga

se vam obračunajo:

za kredit zavrne na podlagi take poizvedbe. To ne velja, če poseben zakon
prepoveduje takšno informacijo.

Zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti)

Pravica do osnutka kreditne pogodbe
Potrošnik ima pravico do brezplačnega izvoda osnutka kreditne pogodbe.
To ne velja, če ob vložitvi zahteve dajalec kredita z

- stroški zamudnih obresti (ki se spreminjajo v skladu z
- stroški opominov
- stroški postopkov zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti

njim ni pripravljen skleniti kreditne pogodbe.

- stroški postopkov izvensodne izterjave in odpovedi pogodbe

Navedene predhodne informacije zavezujejo dajalca kredita 24 ur od
predložitve potrošniku.

- stroški pozivov k plačilu in obvestil pred unovčenjem
garancije
- stroški unovčevanja zavarovanja
- strošek obravnave in uničenja zavrnjenega zavarovanja
- stroški upravljanja zapadlega neplačanega kredita

MOBILNE FINANCE D.O.O.

Obresti in stroški se odplačujejo na naslednji način:

Obresti in stroški v primeru zamude pri plačilih.

Poizvedba v zbirki osebnih podatkov

Informacije izdane potrošniku

Pogostost: 2 x, vsakih 31 ob datumu zapadlosti

- stroški Premije za prevzem tveganja neplačila kredita

- obresti in stroški so vključeni v anuiteti
Skupni znesek za plačilo:

DA

STANDARDNE PREDHODNE INFORMACIJE ZA POTROŠNIŠKI KREDIT 500
EUR

218,83 EUR

- stroški dodatne administracije
- ostali stroški izvensodne in sodne izterjave

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

- strošek izdelave predloga za sodno izvršbo

Dajalec kredita:

Mobilne finance d.o.o.

Stroški, ki nastanejo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih

Naslov:

Limbuška c. 2, 2341 Limbuš

obveznosti se zaračunajo v skladu z vsakokrat veljavnim

Telefonska številka:

040/822-402

E-naslov:

mobikredit@mo-fin.si

Zamujena plačila imajo lahko resne posledice (npr. prisilna prodaja
nepremičnine, visoki dodatni stroški) in lahko otežijo pridobitev kredita.

Kreditna obrestna mera ali, če je potrebno, različne kreditne

Faks:

/

4. Drugi pomembni pravni vidiki

obrestne mere, ki se uporabljajo v pogodbi:

Spletni naslov:

http://www.mobikredit.si

Pravica do odstopa.

Pomeni vsoto izposojene glavnice, obresti in morebitnih
stroškov, povezanih s kreditom.
Zahtevana zavarovanja
Opis zavarovanj, ki jih mora zagotoviti potrošnik v zvezi s kreditno
pogodbo: Potrošnik mora predložiti pravilno izpolnjene in podpisane
menice, ter administrativno prepoved na dohodek.

cenikom kreditodajalca in so priloga pogodbe.

3. Stroški kredita

64,42 % fiksna letna obrestna mera
Efektivna obrestna mera (EOM):

[Firma ali ime]

87,30 %

skupnimi stroški in skupnim zneskom kredita.Podatek o EOM je v pomoč
pri primerjavi različnih ponudb

pogodbe.

Vrsta kredita

Gotovinski potrošniški kredit

Skupni znesek kredita

500,00 EUR

To je najvišji znesek ali vsota zneskov, ki je potrošniku na

kreditov.

razpolago po kreditni pogodbi.

Reprezentativni primer

Pogoji črpanja

Obresti in stroški: 18,83 EUR, skupno vračilo potrošnika:
Pomeni, kdaj in na kakšen način potrošnik takoj po sklenitvi
kreditne pogodbe prejme denar.
Ali je za pridobitev kredita oziroma ali je pod pogoji, pod
Trajanje kreditne pogodbe

katerimi se kredit trži, obvezno skleniti:
- pogodbo o zavarovanju kredita ali

NE

- drugo pomožno pogodbo o storitvah v povezavi s kreditno pogodbo?
NE
Če stroški teh storitev dajalcu niso poznani, niso vključeni v EOM.

4 mesece od datuma sklenitve
pogodbe

Obroki ali anuitete in, če je potrebno, vrstni red njihovega
odplačevanja.
Plačati morate: Znesek:

Na izrecno zahtevo potrošnika, se odstopni rok lahko skrajša
na 3 dni.

NE

Predčasno odplačilo

DA

Potrošnik ima pravico, da kadarkoli v celoti ali delno
predčasno odplača kredit.

Potrošnik prejme izplačilo v gotovini ali
nakazilo na TRR v roku 7 delovnih dni
po naročilu kredita

Izplačilo: 200,00 EUR, Letna obrestna mera: 64,42 %,
218,83 EUR, EOM: 87,30 %

DA

Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh odstopi od kreditne

2. Opis glavnih značilnosti kredita

EOM je v odstotku izražena stopnja, ki izraža razmerje med

- strošek odvetniškega opomina

596,30 EUR

DA

Dajalec kredita je v primeru predčasnega odplačila upravičen
do nadomestila.

NE

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.
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.

Stroški povezani s kreditom, drugi stroški, ki izhajajo iz kreditne pogodbe.
NI

Število: 4 anuitete (3 x 60,00 eur in 1 x 416,30 eur)

Navedene predhodne informacije zavezujejo dajalca kredita 24 ur od
predložitve potrošniku.

Pogoji, pod katerimi se zgoraj navedeni stroški, povezani s.

Pogostost: 4 x, vsakih 31 ob datumu zapadlosti

Informacije izdane potrošniku

Obresti in stroški se odplačujejo na naslednji način:

MOBILNE FINANCE D.O.O.

kreditno pogodbo, lahko spremenijo.
Stroški se ne spreminjajo

- obresti in stroški so vključeni v anuiteti

Obresti in stroški v primeru zamude pri plačilih.
Skupni znesek za plačilo:

obveznosti potrošnika, kreditodajalec zaračunava stroške v

Pomeni vsoto izposojene glavnice, obresti in morebitnih

skladu s 3. in 3.a členom kreditne pogodbe.

stroškov, povezanih s kreditom.

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

Zahtevana zavarovanja

Dajalec kredita:

Mobilne finance d.o.o.

Opis zavarovanj, ki jih mora zagotoviti potrošnik v zvezi s kreditno
pogodbo: Potrošnik mora predložiti pravilno izpolnjene in podpisane
menice, ter administrativno prepoved na dohodek.

Naslov:

Limbuška c. 2, 2341 Limbuš

Telefonska številka:

040/822-402

V primeru zamude in neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti
se vam obračunajo:
- stroški zamudnih obresti (ki se spreminjajo v skladu z
Zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti)
- stroški opominov
- stroški postopkov zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti
- stroški postopkov izvensodne izterjave in odpovedi pogodbe

3. Stroški kredita
Kreditna obrestna mera ali, če je potrebno, različne kreditne
obrestne mere, ki se uporabljajo v pogodbi:

E-naslov:

mobikredit@mo-fin.si

Faks:

/

Spletni naslov:

http://www.mobikredit.si

[Firma ali ime]

64,42 %, fiksna letna obrestna mera

- stroški pozivov k plačilu in obvestil pred unovčenjem
garancije

596,30 EUR

STANDARDNE PREDHODNE INFORMACIJE ZA POTROŠNIŠKI KREDIT 700
EUR

V primeri zamude pri plačilu in neizpolnjevanju pogodbenih

2. Opis glavnih značilnosti kredita
Efektivna obrestna mera (EOM):

87,29 %

Vrsta kredita

Gotovinski potrošniški kredit

- strošek obravnave in uničenja zavrnjenega zavarovanja

EOM je v odstotku izražena stopnja, ki izraža razmerje med

Skupni znesek kredita

700,00 EUR

- stroški upravljanja zapadlega neplačanega kredita

skupnimi stroški in skupnim zneskom kredita.Podatek o EOM je v pomoč
pri primerjavi različnih ponudb

To je najvišji znesek ali vsota zneskov, ki je potrošniku na

- stroški unovčevanja zavarovanja

- stroški Premije za prevzem tveganja neplačila kredita

kreditov.

razpolago po kreditni pogodbi.

Pogoji črpanja

Potrošnik prejme izplačilo v gotovini ali
nakazilo na TRR v roku 7 delovnih dni
po naročilu kredita

Pomeni, kdaj in na kakšen način potrošnik takoj po sklenitvi

6 mesecev od datuma sklenitve
pogodbe

Obroki ali anuitete in, če je potrebno, vrstni red njihovega
odplačevanja.
Plačati morate: Znesek:

obveznosti potrošnika, kreditodajalec zaračunava stroške v

do nadomestila.

skladu s 3. in 3.a členom kreditne pogodbe.

NE

V primeru zamude in neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti

Poizvedba v zbirki osebnih podatkov
Dajalec kredita mora potrošnika takoj in brezplačno obvestiti o rezultatu
poizvedbe v zbirkah osebnih podatkov, če se vloga

kreditne pogodbe prejme denar.
Trajanje kreditne pogodbe

Dajalec kredita je v primeru predčasnega odplačila upravičen

Zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti)

Pravica do osnutka kreditne pogodbe

- stroški postopkov zaradi neizpolnjevanja pogodbenih

Potrošnik ima pravico do brezplačnega izvoda osnutka kreditne pogodbe.
To ne velja, če ob vložitvi zahteve dajalec kredita z

obveznosti

- stroški opominov

- stroški postopkov izvensodne izterjave in odpovedi pogodbe
- stroški pozivov k plačilu in obvestil pred unovčenjem

Število: 6 anuitet (5 x 70,00 eur in 1 x 547,60 eur)

Navedene predhodne informacije zavezujejo dajalca kredita 24 ur od
predložitve potrošniku.

Pogostost: 6 x, vsakih 31 ob datumu zapadlosti

Informacije izdane potrošniku

Obresti in stroški se odplačujejo na naslednji način:

MOBILNE FINANCE D.O.O.

garancije
- stroški unovčevanja zavarovanja
- strošek obravnave in uničenja zavrnjenega zavarovanja
- stroški upravljanja zapadlega neplačanega kredita
- stroški Premije za prevzem tveganja neplačila kredita

- obresti in stroški so vključeni v anuiteti
Skupni znesek za plačilo:

- stroški zamudnih obresti (ki se spreminjajo v skladu z

za kredit zavrne na podlagi take poizvedbe. To ne velja, če poseben zakon
prepoveduje takšno informacijo.

njim ni pripravljen skleniti kreditne pogodbe.

897,60 EUR

se vam obračunajo:

STANDARDNE PREDHODNE INFORMACIJE ZA POTROŠNIŠKI KREDIT
1.000 EUR

897,60 EUR

Zahtevana zavarovanja
Opis zavarovanj, ki jih mora zagotoviti potrošnik v zvezi s kreditno
pogodbo: Potrošnik mora predložiti pravilno izpolnjene in podpisane
menice, ter administrativno prepoved na dohodek.

- ostali stroški izvensodne in sodne izterjave
- strošek izdelave predloga za sodno izvršbo

Pomeni vsoto izposojene glavnice, obresti in morebitnih
stroškov, povezanih s kreditom.

- stroški dodatne administracije

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

- strošek odvetniškega opomina

Dajalec kredita:

Mobilne finance d.o.o.

obveznosti se zaračunajo v skladu z vsakokrat veljavnim

Naslov:

Limbuška c. 2, 2341 Limbuš

cenikom kreditodajalca in so priloga pogodbe.
Zamujena plačila imajo lahko resne posledice (npr. prisilna prodaja
nepremičnine, visoki dodatni stroški) in lahko otežijo pridobitev kredita.

Stroški, ki nastanejo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih

Telefonska številka:

040/822-402

3. Stroški kredita

E-naslov:

mobikredit@mo-fin.si

Kreditna obrestna mera ali, če je potrebno, različne kreditne

Faks:

040/822-402

4. Drugi pomembni pravni vidiki

obrestne mere, ki se uporabljajo v pogodbi:

Spletni naslov:

http://www.mobikredit.si

Pravica do odstopa.

64,47 %, fiksna letna obrestna mera
Efektivna obrestna mera (EOM):

[Firma ali ime]

pogodbe.

2. Opis glavnih značilnosti kredita

87,39 %

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

Vrsta kredita

Gotovinski potrošniški kredit

Skupni znesek kredita

1.000,00 EUR

To je najvišji znesek ali vsota zneskov, ki je potrošniku na

na 3 dni.

NE

Predčasno odplačilo

DA

predčasno odplača kredit.
Pogoji črpanja

Reprezentativni primer

Potrošnik prejme izplačilo v gotovini ali
nakazilo na TRR v roku 7 delovnih dni
po naročilu kredita

Izplačilo: 700,00 EUR, Letna obrestna mera: 64,47 %,
Obresti in stroški: 197,60 EUR, skupno vračilo potrošnika:

Pomeni, kdaj in na kakšen način potrošnik takoj po sklenitvi

897,60 EUR, EOM: 87,39 %

kreditne pogodbe prejme denar.
Ali je za pridobitev kredita oziroma ali je pod pogoji, pod
katerimi se kredit trži, obvezno skleniti:
- pogodbo o zavarovanju kredita ali

Na izrecno zahtevo potrošnika, se odstopni rok lahko skrajša

Potrošnik ima pravico, da kadarkoli v celoti ali delno

razpolago po kreditni pogodbi.

kreditov.

DA

Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh odstopi od kreditne

Trajanje kreditne pogodbe

6 mesecev od datuma sklenitve
pogodbe

NE

DA

Dajalec kredita je v primeru predčasnega odplačila upravičen
do nadomestila.

NE

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.
Pravica do osnutka kreditne pogodbe

- drugo pomožno pogodbo o storitvah v povezavi s kreditno pogodbo?
NE

Obroki ali anuitete in, če je potrebno, vrstni red njihovega

Če stroški teh storitev dajalcu niso poznani, niso vključeni v EOM.

Plačati morate: Znesek:

Stroški povezani s kreditom, drugi stroški, ki izhajajo iz kreditne pogodbe.
NI

Število: 6 anuitet (5 x 80,00 eur in 1 x 899,60 eur)

Navedene predhodne informacije zavezujejo dajalca kredita 24 ur od
predložitve potrošniku.

odplačevanja.

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.

1.299,60 EUR

Pogostost: 6 x, vsakih 31 ob datumu zapadlosti

Informacije izdane potrošniku

kreditno pogodbo, lahko spremenijo.

Obresti in stroški se odplačujejo na naslednji način:

MOBILNE FINANCE D.O.O.

Stroški se ne spreminjajo

- obresti in stroški so vključeni v anuiteti

Obresti in stroški v primeru zamude pri plačilih.

Skupni znesek za plačilo:

V primeri zamude pri plačilu in neizpolnjevanju pogodbenih

Pomeni vsoto izposojene glavnice, obresti in morebitnih

obveznosti potrošnika, kreditodajalec zaračunava stroške v

stroškov, povezanih s kreditom.

Pogoji, pod katerimi se zgoraj navedeni stroški, povezani s.

1.299,60 EUR

skladu s 3. in 3.a členom kreditne pogodbe.
V primeru zamude in neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti
se vam obračunajo:
- stroški zamudnih obresti (ki se spreminjajo v skladu z

Zahtevana zavarovanja
Opis zavarovanj, ki jih mora zagotoviti potrošnik v zvezi s kreditno
pogodbo: Potrošnik mora predložiti pravilno izpolnjene in podpisane
menice, ter administrativno prepoved na dohodek.

Zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti)
3. Stroški kredita

- stroški opominov
- stroški postopkov zaradi neizpolnjevanja pogodbenih

Kreditna obrestna mera ali, če je potrebno, različne kreditne
obrestne mere, ki se uporabljajo v pogodbi:

obveznosti

64,47 %, fiksna letna obrestna mera

- stroški postopkov izvensodne izterjave in odpovedi pogodbe
- stroški pozivov k plačilu in obvestil pred unovčenjem

Efektivna obrestna mera (EOM):

87,38 %

- stroški unovčevanja zavarovanja

EOM je v odstotku izražena stopnja, ki izraža razmerje med

- strošek obravnave in uničenja zavrnjenega zavarovanja

skupnimi stroški in skupnim zneskom kredita.Podatek o EOM je v pomoč
pri primerjavi različnih ponudb

- stroški Premije za prevzem tveganja neplačila kredita

kreditov.
Reprezentativni primer

- ostali stroški izvensodne in sodne izterjave

Izplačilo: 1.000,00 EUR, Letna obrestna mera: 64,47 %,

- strošek izdelave predloga za sodno izvršbo

Obresti in stroški: 299,60 EUR, skupno vračilo potrošnika:

- strošek odvetniškega opomina

1.299,60 EUR, EOM: 87,38 %

Stroški, ki nastanejo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
Ali je za pridobitev kredita oziroma ali je pod pogoji, pod
katerimi se kredit trži, obvezno skleniti:

cenikom kreditodajalca in so priloga pogodbe.

- pogodbo o zavarovanju kredita ali
Zamujena plačila imajo lahko resne posledice (npr. prisilna prodaja
nepremičnine, visoki dodatni stroški) in lahko otežijo pridobitev kredita.

Pravica do odstopa.

NE

- drugo pomožno pogodbo o storitvah v povezavi s kreditno pogodbo?
NE
Če stroški teh storitev dajalcu niso poznani, niso vključeni v EOM.

4. Drugi pomembni pravni vidiki
DA

Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh odstopi od kreditne

Stroški povezani s kreditom, drugi stroški, ki izhajajo iz kreditne pogodbe.
NI

pogodbe.
Na izrecno zahtevo potrošnika, se odstopni rok lahko skrajša

Pogoji, pod katerimi se zgoraj navedeni stroški, povezani s.

na 3 dni.

NE

kreditno pogodbo, lahko spremenijo.

Predčasno odplačilo

DA

Stroški se ne spreminjajo

Potrošnik ima pravico, da kadarkoli v celoti ali delno
predčasno odplača kredit.

DA

Kontakti: info@ecdr.si, telefon: 08/205-65-90
V skladu s 32.členom ZIsRPS objavljamo elektronsko povezavo na
platformo za SRPS:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.sh
ow&lng=SL

- stroški dodatne administracije

obveznosti se zaračunajo v skladu z vsakokrat veljavnim

Več o Evropskem centru za reševanje sporov najdete na sledeči povezavi:
http://www.ecdr.si/

garancije

- stroški upravljanja zapadlega neplačanega kredita

Pri sklepanju poslov za produkt MOBIKREDIT se uporablja pravo Republike
Slovenije, še posebej Zakon o potrošniških kreditih. 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. V tem primeru je
kreditodajalec kot ponudnik storitve z zakonom obvezan, da sodeluje v
postopku. 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,
Parmova 33, 1000 Ljubljana.

Obresti in stroški v primeru zamude pri plačilih.
V primeri zamude pri plačilu in neizpolnjevanju pogodbenih

