POGODBA ŠT. ________ za GOTOVINSKI KREDIT
SKLENJENA ZA NEDOLOČEN ČAS SKLENJENA NA
DALJAVO
ki jo dne ________________ skleneta:
Mercurius d.o.o., Delavska cesta 24, 4208 Šenčur, ma čna številka 2155486000 , davčna številka SI 68676727. TRR: SI56
1910 0001 1383 295, Srg. Št.:2016/55891 (v nadaljevanju: kreditodajalec)
in
________________, ________________, ________________,
________________ (v nadaljevanju: kreditojemalec)

EMŠO:

________________,

davčna

številka:

1.člen
S to pogodbo se kreditodajalec in kreditojemalec dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznos h, ki izhajajo iz naslova
sklenjene kreditne pogodbe za nenamenski gotovinski kredit.
Pogodba je sklenjena s pomočjo sredstev za komuniciranje na daljavo tako, da ni potrebna istočasna ﬁzična prisotnost obeh
pogodbenih strank. Kreditojemalec ima z uporabo komunikacijskih stedstev zgolj stroške, ki so enaki osnovni tariﬁ
operaterjev komunikacijskih po , ki jih običajno plačuje potrošnik.
2.člen
Kreditodajalec odobri SKUPNI znesek kredita 500,00 EUR, ki predstavlja čisto vrednost kredita.
V zavarovanje za predmetni kredit, se kreditojemalec zaveže, da bo najkasneje 14 dni po sklenitvi kreditne pogodbe,
predložil; (kar se potrebuje, je na začetku označeno s kljukico, kar se ne potrebuje, je na začetku označeno s križcem)
✔ 13 komadov podpisanih in izpolnjenih lastnih menic s pripadajočimi meničnimi izjavami
✘ podpisano administra vno prepoved na svoj osebni dohodek
✘ s strani delodajalca oziroma izplačevalca osebnega dohodka potrjeno administra vno prepoved na svoj osebni dohodek
✘ s strani Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje potrjeno administra vno prepoved na svojo pokojnino
✘ poroštveno izjavo poroka
✔ s strani delodajalca oziroma izplačevalca osebnega dohodka oz. Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje potrjeno
administra vno prepoved na svoj osebni dohodek oz. pokojnino ALI poroštveno izjavo poroka
Pogoji črpanja kredita:
- podpisana kreditna pogodba
- izdelana ocena kreditne sposobnos
- s strani kreditojemalca podan nalog za črpanje kredita
Nalog za črpanje kredita lahko kreditojemalec poda s klicem preko telefona (04/292-72-50, 064/234-444), poslanim fax
sporočilom (04/292-72-55), poslanim nalogom na kreditodajalčev navadni ali elektronski naslov ali osebno kreditodajalcu.
Črpanje kredita je možno le v istem znesku, kot je skupni znesek odobrenega kredita.
V kolikor kreditojemalec poda nalog za črpanje kadarkoli kasneje kot v trenutku, ko je sklenjena kreditna pogodba, mora
kreditojemalcu obvezno naves , v kolikor se je njegovo premoženjsko stanje kakorkoli spremenilo. To še posebej velja, za
vse informacije povezane z osebnim stečajem (planiran stečaj, stečaj v teku), kot tudi vse informacije povezane z izvršilnimi

postopki (pravnomočnimi postopki, izvršilnimi postopki, ki so v teku, kot tudi pričakovanimi izvršilnimi postopki v bližnji
prihodnos ).
Znesek odobrenega črpanja bo kreditodajalec po izbiri kreditojemalca nakazal na njegov bančni račun, ali pa mu ga izplačal
iz blagajne podjetja.
Kreditojemalec se mora ob podaji naloga za črpanje, iden ﬁcira bodisi z osebnim dokumentom, bodisi z enoličnim
osebnim geslom, ki si ga dodeli ob sklenitvi te pogodbe.
Pred sklenitvijo pogodbe mora kreditodajalec:
- kreditojemalcu zagotovi brezplačne predhodne informacije o kreditni pogodbi v skladu z določili pristojnih zakonskih in
podzakonskih aktov, na podlagi katerih bo kreditojemalec lahko primerjal različne ponudbe in presodil ustreznost kreditne
pogodbe glede na svoje potrebe in ﬁnančni položaj
- na zahtevo kreditojemalca zagotovi pisno ali na drugem trajnem nosilcu podatkov brezplačen izvod osnutka kreditne
pogodbe
- kadar porok kot ﬁzična oseba prevzame odgovornost za izpolnitev obveznos kreditojemaca iz kreditne pogodbe,
zagotovi poroku brezplačno pisno na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov pravočasno pred sklenitvijo kreditne
pogodbe informacije o glavnih značilnos h kredita, tveganjih in stroških kreditne pogodbe ter ga opozori na možne
posledice neizpolnjevanja zapadlih obveznos iz kreditne pogodbe
- V skladu z določili pristojnih zakonskih in podzakonskih aktov oceni kreditno sposobnost kreditojemalca in izdela oceno
kreditne sposobnos . Dajalec kredita bo ocenil kreditno sposobnost kreditojemalca na podlagi potrebnih, zadostnih in
sorazmernih informacij o prihodkih in izdatkih oziroma premoženjskem stanju kreditojemalca, ki jih pridobi od
kreditojemalca in iz zbirk osebnih podatkov, iz naslednjega odstavka.
Informacije o zadolženos kreditojemalca bo dajalec kredita pridobil iz zbirk osebnih podatkov, ki se vodijo na podlagi
zakona, ki ureja sistem izmenjave informacij o bonite oziroma zadolženos ﬁzičnih oseb, in do katerih ima dostop v skladu
z zakonom, pri čemer se upošteva zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Dajalec kredita bo predhodno obves l kreditojemalca o poizvedbi v zbirki osebnih podatkov.
Pred črpanjem kredita, bo kreditodajalec preveril, ali se kreditojemalčevo premoženjsko stanje ni spremenilo. Te podatke
pridobi v skladu z ZpotK-2 od stranke. V primeru, da se je od sklenitve kreditne pogodbe premoženjsko stanje
kreditojemalca spremenilo, mora kreditodajalec ponovno oceni kreditno sposobnost kreditojemalca in skleni novo
kreditno pogodbo.
Obrestna mera za ta kredit znaša 18,00 % letno obračunana po linearnem izračunu in je ﬁksna za celotno obdobje. Obres
se obračunavajo skupaj z vsakim obrokom glavnice ob dnevu zapadlos obroka, po linearni metodi.
Letna obrestna mera se lahko spremeni s sklepom kreditodajalca vendar tako, da lahko znaša efek vna obrestna mera na
dan sklenitve pogodbe največ 200 % zadnje povprečne efek vne obrestne mere, ki jo v skladu z zakonom, ki ureja
bančništvo, za potrošniške kredite uporabljajo kreditne ins tucije in jo za kreditni razred, v katerega po merilih tretjega in
četrtega odstavka 26. člena Zpotk-2 spada kredit, objavi Banka Slovenije.
Efek vna obrestna mera (EOM) za naje kredit znaša 36,69 % letno. V izračun EOM so poleg obrestne mere, vključeni še
stroški obdelave kreditnega zahtevka v znesku 0,00 EUR. Efek vna obrestna mera je izračunana na podlagi predpostavke,
da je kredit črpan v enkratnem znesku istega dne, kot je podpisana kreditna pogodba, ter da je rok vračila eno leto od
dneva črpanja kredita.
Stroški ki niso zaje v izračun efek vne obrestne mere in jih kreditojemalec dolžan plača :
- stroški, ki jih kreditojemalec plača zaradi neizpolnjevanja obveznos , določenih v kreditni pogodbi, in se zaračunavajo
enkrat mesečno
- vodenje računa
- stroški prestavitve plačila nezapadlih obveznos
3.člen
Kredit se prenese v odplačilo na dan črpanja. Za dan črpanja se šteje datum nakazila kredita na kreditojemalčev bančni
račun ali izplačilo na blagajni podjetja. Obres se obračunavajo skupaj z vsakim obrokom glavnice, ter skupaj z obrokom
glavnice tvorijo mesečno anuiteto.
Kreditojemalec bo črpani kredit vrnil skupaj z obrestmi v 12 mesečnih anuitetah (kot je prikazano v planu plačil), ki
zapadejo v plačilo v mesečnih obrokih s pričetkom mesec dni od dneva črpanja. To pomeni, da je obdobje trajanja
posameznega kreditnega črpanja po kreditni pogodbi, 12 mesecev.

Št. anuitete
1

Datum zapadlos
30.04.2017

Znesek anuitete
49,17 EUR

Znesek obres
7,50 EUR

Znesek glavnice
41,67 EUR

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

31.05.2017
30.06.2017
31.07.2017
31.08.2017
30.09.2017
31.10.2017
30.11.2017
31.12.2017
31.01.2018
28.02.2018
31.03.2018

49,17 EUR
49,17 EUR
49,17 EUR
49,17 EUR
49,17 EUR
49,17 EUR
49,17 EUR
49,17 EUR
49,17 EUR
49,17 EUR
49,17 EUR

7,50 EUR
7,50 EUR
7,50 EUR
7,50 EUR
7,50 EUR
7,50 EUR
7,50 EUR
7,50 EUR
7,50 EUR
7,50 EUR
7,50 EUR

41,67 EUR
41,67 EUR
41,67 EUR
41,67 EUR
41,67 EUR
41,67 EUR
41,67 EUR
41,67 EUR
41,67 EUR
41,67 EUR
41,67 EUR

590,00 EUR

90,00 EUR

500,00 EUR

SKUPAJ:

Anuiteta znaša 49,17 EUR, ter je sestavljena iz 41,67 EUR glavnice ter 7,50 EUR obres .
Datumi zapadlos anuitet, navedeni v planu plačila veljajo le, v kolikor je črpanje kredita koriščeno na dan podpisa kreditne
pogodbe. V nasprotnem primeru veljajo določila drugega odstavka tega člena.
Skupni znesek, ki ga mora kreditojemalec plača po tej pogodbi, znaša 590,00 EUR, od tega skupni stroški kredita znašajo
90,00 EUR. Višina dnevnih obres po izračunu 90,00/365 znaša 0,247 EUR, zaokroženo na 0,25 EUR.
4.člen
Kreditojemalec se zaveže, da bo mesečno anuiteto plačal najkasneje do dneva zapadlos , kot je navedeno v tretjem členu
te pogodbe.
Kreditojemalec ima možnost, da se dogovori s kreditodajalcem, da mu bo za plačilo njegovih anuitet, mesečno pošiljal
položnice. V kolikor kreditojemalec to želi, bo kreditodajalec odprl in vodil račun za beleženje kreditojemalčevih obveznos
ter bo to zaračunal z vsakokrat veljavnim cenikom. Odprtje ali vodenje računa pa ni obvezno za pridobitev kredita ali za
pridobitev kredita pod pogoji, pod katerimi se kredit trži. Za namen odprtja in vodenja računa, mora kreditojemalec
podpisa Vlogo za odprtje in vodenje računa.
V kolikor kreditojemalec ne želi prejema nalogov za plačilo obrokov, mora za plačilo zapadlih obrokov poskrbe sam. To
stori s plačilom na kreditodajalčev TRR št. SI56 1910 0001 1383 295, odprt pri Deželni Banki Slovenije d.d., s sklicevanjem
na številko črpanja.
Določila prejšnjega odstavka veljajo tudi v primeru, da kreditojemalec sicer želi prejema naloge za plačilo, vendar le tega iz
kakršnegakoli razloga ne dobi.
V kolikor pade datum zapadlos obroka na dela prost dan, je kreditojemalec dolžan svoje obveznos poravna zadnji
delovni dan pred zapadlostjo obroka.
Kreditojemalec ima možnost, da ustno ali pisno prestavi datum plačila še nezapadlih obveznos . Datum plačila posamezne
anuitete lahko kreditojemalec prestavi najkasneje do 2 dni pred datumom zapadlos . Kreditojemalec ima možnost
prestavi plačilo posamezne anuitete samo enkrat, in to največ za 7 koledarskih dni. Strošek prestavitve plačila nezapadle
obveznos bo kreditodajalec zaračunal z vsakokrat veljavnim cenikom. V kolikor želi kreditojemalec uveljavlja možnost
prestavitve plačila še nezapadlih obveznos , mora podpisa Izjavo za odobritev možnos prestavitve plačila nezapadlih
obveznos .
Kreditojemalec ima pravico, da na svojo zahtevo brezplačno med trajanjem kreditne pogodbe pridobi izračun stanja kredita
v obliki amor zacijskega načrta, ki prikazuje dolgovane zneske in obdobja ter pogoje v zvezi s plačilom teh zneskov,
razčlenitev vsakega plačila s prikazom odplačila glavnice in obres , izračunane na podlagi kreditne obrestne mere, ter
morebitne dodatne stroške. Če obrestna mera ali dodatni stroški niso ﬁksni, mora načrt vsebova navedbo o veljavnos
podatkov v načrtu do naslednje spremembe kreditne obrestne mere ali dodatnih stroškov v skladu s kreditno pogodbo.

5.člen
Kreditojemalec je dolžan plačeva svoje obveznos v skladu s sklenjeno pogodbo. V primeru neplačevanja oziroma zamude
s plačili zapadlih obveznos , je kreditojemalec dolžan plača :
- zakonske zamudne obres (višina se prilagaja v skladu z veljavnim Zakonom o predpisani obrestni mere zamudnih
obres ), ki v času sklenitve kreditne pogodbe znaša 8,00 % letno, ter se prilagaja glede na vsakokrat objavljeno višino
zamudnih obres , na podlagi zakona, ki ureja predpisano obrestno mero zamudnih obres .
Morebitni stroški zaradi zamude s plačili zapadlih obveznos iz kreditne pogodbe ne smejo bi višji od dejanskih stroškov,
ki jih ima dajalec kredita zaradi zamude potrošnika s plačili zapadlih obveznos , in od višine zamudnih obres , določene v
zakonu, ki ureja predpisano obrestno mero zamudnih obres .
Cenik storitev kreditodajalca je vedno na voljo na sedežu kreditodajalca. Cenik veljaven v času sklenitve kreditne pogodbe
je priloga SPP.
V primeru zamude s plačili zapadlih obveznos lahko kreditodajalec unovči predloženo garancijo ter poda predlog za
izvršilni postopek zoper kreditodajalca oziroma poroka.
S podpisom te pogodbe kreditojemalec potrjuje, da kreditne pogodbe ne sklepa zaradi težkega premoženjskega stanja, ter
da podpis te pogodbe ni posledica njegove nezadostne izkušenos , lahkomiselnos ali odvisnos . V kolikor kreditojemalec
kasneje ugotovi, da je podpis te pogodbe posledica težkega materialnega stanja, nezadostne izkušenos , lahkomiselnos
ali odvisnos , je dolžan od te pogodbe takoj odstopi . Od pogodbe je kreditojemalec dolžan odstopi tudi v primeru, da
ugotovi, da izdelana ocena kreditne sposobnos , ki je predpogoj za sklenitev kreditne pogodbe, ne odraža njegovega
dejanskega stanja.
V kolikor kreditojemalec pri sklepanju kreditne pogodbe ali pri podaji naloga za črpanje poda netočne podatke, za to
kazensko odgovarja. Pravnomočna obsodba pro premoženju, pa je v skladu s 399. členom ZFPPIPP-UPB8 ovira za odpust
obveznos , ter v takem primeru, odpust obveznos ni dovoljen.
6.člen
Kreditojemalec daje kot instrumente zavarovanja nepreklicno v hrambo kreditodajalcu podpisano-e menico-e oziroma
administra vno prepoved na svoje dohodke, ter mu daje nepreklicni nalog ter pooblas lo za dejanja, navedena v tej
pogodbi, pod pogoji navedenimi v tej pogodbi.
S podpisom te pogodbe kreditojemalec prostovoljno, izrecno ter nepreklicno pooblašča kreditodajalca, da v primeru
njegovega neplačevanja dejansko izvede akt izdaje instrumenta-ov zavarovanja in dajanje le teh v promet neposredno iz
hrambe. S tem dejanjem tudi preneha hramba instrumenta-ov zavarovanja in iz tega izhajajoča pogodbena razmerja. To
pooblas lo velja v primeru, da kreditodajalec izvrši izterjavo katerekoli zapadle terjatve iz te pogodbe, v skladu z določbami
te pogodbe, preko predmeta zavarovanja, ki jih ima kreditodajalec v hrambi od kreditojemalca.
Kreditojemalec se zavezuje, da bo na prvi poziv kreditodajalca, v roku sedmih dni od prejema poziva, nadomes l
deponirane instrumente zavarovanja ter jih podpisal pred pooblaščeno osebo kreditodajaleca, v primeru, da bi prišlo do
zamenjave oblike, vsebine ali drugih elementov deponiranih instrumentov zavarovanja s strani njihovega izdajatelja in bi s
tem postale neveljavne.
Kreditojemalec se zavezuje, da v času trajanja hrambe instrumentov zavarovanja, ki so predmet te pogodbe, oziroma do
dokončnega poplačila vseh svojih obveznos , ne bo izvajal nobenih dejanj, ki bi lahko kakorkoli vplivale na poslovanje s
transakcijskim računom, kot na primer posloval v okviru nedovoljenega nega vnega stanja, ter s tem povzročil blokado
transakcijskega računa ter prepoved poslovanja s transakcijskim računom, zaprl svoj transakcijski račun, prenesel
prejemanje rednega dohodka na drug račun ali drugam, oziroma kakorkoli drugače zlorabil instrumente zavarovanja.
V primeru dejanj iz prejšnjega odstavka tega člena, ki bi vplivala na možnost poplačila terjatve, ki jo ima kreditodajalec do
kreditojemalca, sprejema kreditojemalec polno materialno in kazensko odgovornost.
Kreditodajalec lahko po lastni presoji odloči ali bo pred izdajo instrumenta-ov zavarovanja iz hrambe v promet v primeru
zamude plačila poslal kreditojemalcu opomin ali ne. Pošiljanje opomina je za kreditojemalca brezplačno.
Kreditojemalec jamči za plačilo vseh svojih obveznos (glavnica+obres +drugi stroški) z vsem svojim premoženjem,
dovoljuje hipoteko na nepremičninah ali premičninah, in s podpisom na tej pogodbi dovoljuje administra vno prepoved na
plačo oz. pokojnino, ki jo kreditodajalec predloži v odplačevanje delodajalcu.
Izterjavo neplačanih anuitet ter vseh ostalih dodatnih stroškov lahko vrši specializirana organizacija po pooblas lu
kreditodajalca.
Kreditojemalec izrecno dovoljuje, da se 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
Neplačane zapadle obveznos imajo lahko za posledico unovčevanje instrumentov zavarovanja, ter / ali sodno izvršbo in
lahko otežijo pridobitev kredita.
7.člen
Kreditojemalec lahko odstopi od te pogodbe brez navedbe razloga tudi, kadar je kredit že črpal, v š rinajs h koledarskih
dneh od sklenitve te pogodbe, oziroma od dneva črpanja kredita, oziroma v 14 dneh od dneva, ko prejme informacije iz
drugega in četrtega odstavka 12. člena veljavnega Zakona o potrošniških kredi h, če je ta dan poznejši, kot dan sklenitve
kreditne pogodbe.
Pravico iz prejšnjega odstavka kreditojemalec uveljavlja z obves lom pisno na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov,
ki ga pošlje kreditodajalcu v rokih navedenih v prejšnjem odstavku.
Če kreditojemalec uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe po črpanju kredita, dajalcu kredita plača glavnico in obres ,
obračunene 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 obves lo o odstopu. Obres črpanega dela se
izračunajo na podlagi dogovorjene kreditne obrestne mere.
V skladu s 3. členom te pogodbe, znaša znesek dnevnih obres 0,25 EUR.
V kolikor je bila pogodba sklenjena na daljavo, ima kreditojemalec pravico, da v 14 dneh kreditodajalcu sporoči, da odstopa
od pogodbe, ne da bi mu bilo potrebno naves razlog za svojo odločitev ali plača pogodbeno kazen. Šteje se, da je
sporočilo pravočasno, če je poslano v roku, določenem za odstop od pogodbe.
Če kreditojemalec odstopi od pogodbe, mu dajalec kredita ne sme zaračuna nobenih drugih stroškov, razen morebitnih
nepovratnih stroškov, ki jih je dajalec kredita plačal v postopku pred sodišči, upravnimi organi ali osebami z javnim
pooblas lom.
Kreditojemalec lahko sklenjeno pogodbo odpove tudi tekom njene veljavnos in sicer brez odpovednega roka, tudi po
preteku š rinajs h dni, v kolikor ima iz sklenjene kreditne pogodbe poravnane vse obveznos .
Kreditojemalcu ni treba plača stroškov, ki v kreditni pogodbi niso navedeni ali so navedeni nepopolno.
8.člen
Kreditojemalec ima pravico, da kadarkoli v celo ali delno predčasno odplača preostanek sedanje vrednos kredita pred
dnevom zapadlos plačila, brez dodatnih stroškov. To pomeni, da je upravičen do zmanjšanja skupnih stroškov kredita v
delu, ki ga sestavljajo obres in stroški preostalega obdobja trajanja pogodbe.
Dajalec kredita ni upravičen do nadomes la v primeru predčasnega odplačila.
9.člen
Kreditodajalec ima pravico, da zahteva plačilo preostalih odplačil pred njihovo zapadlostjo ali z enostransko izjavo razdre
pogodbo, če je kreditojemalec v zamudi s plačilom začetnega ali dveh zaporednih plačil. Pred izjavo o razdoru pogodbe
mora dajalec kredita kreditojemalcu na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov določi primeren dodatni rok za
plačilo zapadlih obveznos , ki ne sme bi krajši od 15 dni.
Kreditodajalec lahko razdre pogodbo, če kreditojemalec ne plača zapadlih obveznos v dodatnem roku iz prejšnjega
odstavka. Če dajalec kredita zahteva plačilo preostalih odplačil pred njihovo zapadlostjo ali z enostransko izjavo razdre
pogodbo, se obveznost plačila določi v skladu z določili veljavnega Zakona o potrošniških kredi h. Kreditojemalec mora za
zapadle kreditne obveznos za čas od nastanka zamude do dneva plačila plača dajalcu kredita zamudne obres ,
obračunane po zakonsko predpisani obrestni meri zamudnih obres .
Če kreditna pogodba ni sklenjena v skladu z določili veljavnega zakona o potrošniški kredi h, lahko potrošnik z enostransko
izjavo odstopi od te kreditne pogodbe.
Če potrošnik v enem mesecu od plačila prve obveznos po pogodbi ne izjavi, da razdira pogodbo v skladu s prejšnjim
odstavkom, se šteje, da pri kreditni pogodbi vztraja. Pri odstopu kreditojemalca od kreditne pogodbe mora dajalec kredita
potrošniku vrni vse plačane zneske v osmih dneh od prejema izjave potrošnika. Če je kreditojemalec že črpal kredit, mora
dajalcu kredita v istem roku vrni črpan kredit, če mu je izjavo izročil neposredno, oziroma v dese h dneh od oddaje izjave,

če je izjavo poslal po elektronski ali priporočeni poš . Kreditojemalcu ni treba plača obres oziroma drugih stroškov ali
dajatev, povezanih z odobrenim ali črpanim kreditom.
10.člen
V primeru kakršnegakoli spora, ki bi izhajal iz te pogodbe, bo kreditodajalec zagotovil hiter, enostaven, strokoven ter
brezplačen postopek izvensodnega reševanja sporov, z izvajalcem izvensodnega reševanja sporov, ki izpolnjuje pogoje in
zagotavlja postopek v skladu z določbami zakona, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov.
Izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov iz prejšnjega odstavka je: Evropski center za reševanje sporov,
Tomšičeva ulica 6, 1000 Ljubljana.
Pravila za zunaj sodno reševanje sporov se nahajajo na sedežu kreditodajalca.
11.člen
Nadzorni organ nad kreditodajalcem po tej pogodbi je Tržni Inšpektorat RS, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
Kreditojemalec lahko pošlje morebitne pritožbe, ugovore, pripombe, zahtevke in izjave na naslov kreditodajalca: Mercurius
d.o.o., Delavska cesta 24, 4208 Šenčur, Email: info@mercurius.si
12.člen
V kolikor pogodbeni stranki morebitnega spora ne bosta uspeli zgladi skozi postopek naveden v 10. členu te pogodbe, bo
za reševanje pristojno Okrajno sodišče v Kranju.
13.člen
Pisni izvod te pogodbe prejmeta obe pogodbeni stranki. Splošni pogoji poslovanja so sestavni del te pogodbe. Ta pogodba
je sklenjena in začne velja , ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
Ta pogodba traja in velja 14 mesecev od pričetka veljavnos , oziroma 14 mesecev od zadnjega črpanja kredita. Najkrajši rok
trajanja te pogodbe znaša 14 mesecev, vendar jo kreditojemalec lahko odpove v skladu s 7. členom te pogodbe.
Kadar se je kreditna pogodba sklenila na daljavo in se posel iste vrste ne opravlja več kot eno leto, velja naslednji posel za
prvega v novem nizu poslov ter veljajo določila 48. b in 48. c člena Zakona o varstvu potrošnikov ZVPot-NPB5.
Podatki po 43. b. Členu ZVPot-NPB5 veljajo isto časa, kot velja ta pogodba.
14.člen
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 pravice kreditodajalca iz te pogodbe, da na
podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi opravi poizvedbo o naslovu bivališča in naslovu zaposlitve ter njegovem
premoženjskem stanju pri pristojnih državnih organih in drugih organih ter ins tucijah, bankah, zavarovalnicah ali tretjih
osebah, katerim s podpisom te pogodbe dovoljuje posredovanje takšnih podatkov kreditodajalcu.
Kreditojemalec s podpisom te pogodbe soglaša, da lahko kreditojemalec uporablja do njega sistem klicev brez
posredovanja človeka, faximile napravo, elektronsko pošto, SMS sporočila in drugo obliko elektronskega komuniciranja. Vsa
takšna sporočila so za kreditojemalca brezplačna. V kolikor kreditojemalec kreditodajalčevih sporočil ne želi več prejema ,
mora to kreditodajalcu pisno ali ustno izjavi . Za sporočila, ki se nanašajo na neizpolnjevanje pogodbenih obveznos , ali pa
so posledica neplačevanja oz. zamude s plačili zapadlih obveznos , kreditojemalec ne more poda izjavo o prenehanju
pošiljanja.
15. člen
Sestavni in neločljivi del te pogodbe so tudi Splošni pogoji poslovanja podjetja Mercurius d.o.o.
Kreditodajalec:
Mercurius d.o.o.

Kreditojemalec:
Ivan Drožan

Šenčur, ________________

