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Pogodba o okvirnem kreditu na posojilni IDE@L MasterCard kartici 

ki jo sklepata 
 

N Banka d.d., Dunajska cesta 128 a, SI-1000 Ljubljana, T 080 22 65, info@nbanka.si, www.nbanka.si, Identifikacijska številka N Banke d.d. za namene  

DDV je SI41561767 

(v nadaljevanju: Banka) 

 in 

ime: Janez priimek: Novak datum rojstva: 01.01.1981 kraj rojstva: Maribor 

stalno prebivališče: Kneza Koclja 23/b, 2000 Maribor začasno prebivališče: / davčna 

številka: 85136940 

(v nadaljevanju: Uporabnik kartice) 
1. člen 

(definicije) 
 

V tej pogodbi uporabljeni pojmi pomenijo: 
 

Delovni dan je vsak dan razen sobot, nedelj in z zakonom določenih dela prostih praznikov in drugih dela prostih dni v Republiki Sloveniji. 

Mesečna obveznost je obveznost Uporabnika kartice po tej pogodbi iz naslova vračila kredita, plačila stroškov in obresti, ki jo banka izračuna na datum 
izdelave posameznega mesečnega izpiska za čas od datuma predhodnega mesečnega izpiska do datuma naslednjega mesečnega izpiska na način, 
določen v 2. členu te pogodbe. Mesečna obveznost se spreminja glede na višino črpanega zneska kredita v obdobju med datumom dveh zaporednih 
mesečnih izpiskov in spremembo obrestne mere skladno s to pogodbo, o čemer banka Uporabnika kartice vsakokrat obvesti z mesečnim izpiskom na 
način, določen v 3. členu te pogodbe. 

 
Skupni znesek kredita je višina odobrenega limita, ki ga Uporabniku posojilne kartice odobri banka. 

 

Skupni stroški kredita so vsi stroški, vključno z obrestmi, provizijami, davki in drugimi vrstami pristojbin, ki jih mora uporabnik kartice plačati v zvezi s 
kreditno pogodbo in so banki znani, stroški, povezani s pomožnimi storitvami v zvezi s kreditno pogodbo, zlasti zavarovalne premije, članarine, takse in 
stroški drugih pogodb, sklenjenih z banko; v skupne stroške kredita se ne vštevajo stroški dviga gotovine na bančnih avtomatih ali v poslovalnicah ter 
stroški povezani z izvajanjem plačljivih storitev na zahtevo Uporabnika kartice. Obrestna mera za redne obresti po tej pogodbi je nespremenljiva, zato 
izračun skupnih stroškov kredita temelji na predpostavki, da obrestna mera ostane enaka začetni višini do končne zapadlosti kredita po tej pogodbi. 

 
Skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec je vsota skupnega zneska kredita in skupnih stroškov kredita. 

 

Tarifa banke je vsakokrat veljavna Tarifa nadomestil za storitve N Banke d.d., ki določa višino, roke in način obračuna nadomestil in stroškov. 
 

Efektivna obrestna mera ali EOM je v odstotku izražena stopnja, ki odraža dejansko ceno denarja in se izračuna z upoštevanjem pogojev kredita, to je 
skupnega zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti in skupnih stroškov kredita; njen izračun je pripravljen na podlagi 
naslednjih predpostavk:  
- skupni znesek kredita je v celoti črpan na dan sklenitve te pogodbe, 
- obrestna mera in skupni stroški kredita, ki vplivajo na izračun efektivne obrestne mere, ostanejo enaki začetni višini do končne zapadlosti kredita po  

tej pogodbi; 
 
Spremembe zgoraj navedenih predpostavk bi vplivale na višino EOM. 
 

2. člen 
(uvodne ugotovitve) 

Pogodbeni stranki ugotavljata: 
• da je banka na podlagi Vloge za izdajo plačilne kartice (v nadaljevanju: vloga) Uporabniku kartice izdala posojilno kartico IDE@L MasterCard (v 

nadaljevanju: kartica) in s tem omogočila črpanje kredita po tej pogodbi, 
• da se kredit po tej pogodbi črpa z uporabo kartice, z nalogom za negotovinski prenos, oziroma z vsakim plačilom ali transakcijo s kartico, 
• da sta Tarifa banke, Splošni pogoji poslovanja s plačilnimi karticami IDE@L MasterCard za fizične osebe - potrošnike (v nadaljevanju: Splošni pogoji 

poslovanja) sestavni del te pogodbe. 
• Kreditojemalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je od banke, pred sklenitvijo Pogodbe o okvirnem kreditu na posojilni IDE@L MasterCard kartici, 

prejel predhodne informacije o kreditu v pisni obliki in ugotavlja, da so te informacije v skladu z vsebino predmetne pogodbe ter mu je banka na 
razumljiv in jasen način razložila pogoje in obveznosti, ki jih prinaša sklenitev te kreditne pogodbe.    
 

3. člen 
(kredit) 

 
Banka daje Uporabniku kartice okvirni kredit na kartičnem računu številka 980000000, Uporabnik pa sprejema okvirni kredit po pogojih iz te  
pogodbe: 
 

 skupni znesek kredita: znaša 5.000 EUR; 

 vrsta kredita: osebni nenamenski kredit v evrih 

 namen kredita: osebna potrošnja 
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 obdobje trajanja kreditne pogodbe: je doba od sklenitve te pogodbe do poplačila vseh obveznosti Uporabnika kartice po tej pogodbi; 

 rok črpanja: ves čas veljavnosti kartice oziroma do prenehanja pravice uporabe kartice; 

 način črpanja: vsaka uporaba kartice za plačilo ali drugo transakcijo pomeni črpanje dela ali celote kredita v znesku plačila ali transakcije, 
odplačani znesek kredita se lahko ponovno črpa; 

 predpogoj za črpanje: banka dovoli črpanje kredita šele potem, ko je vloga odobrena in kartica izdana z določeno veljavnostjo; 

 efektivna obrestna mera: je na dan sklenitve te pogodbe 8,57 %; 

 obrestna mera: je nespremenljiva in na dan sklenitve pogodbe znaša 7,20 % letno. 
 

Banka je upravičena obrestno mero spremeniti, če o tem obvesti Uporabnika kartice najmanj dva meseca pred uveljavitvijo spremembe pribitka, in 
sicer z mesečnim izpiskom, ki ga skladno s Splošnimi pogoji poslovanja banka pošlje Uporabniku kartice. Če Uporabnik kartice s spremembo ne 
soglaša, lahko odstopi od te pogodbe, o čemer mora banko obvestiti v pisni obliki v poslovalnici banke, kjer je oddal vlogo, oziroma v poslovalnici, v 
kateri je voden kartični račun, ter kartico izročiti banki pred datumom uveljavitve spremembe. Pogodbeni stranki soglasno in sporazumno ugotavljata, 
da opustitev izrecnega odstopa od pogodbe Uporabnika kartice na način, opredeljen v tem odstavku, predstavlja veljavno in nepreklicno soglasje 
Uporabnika kartice k spremembi obrestne mere. 

 
Uporabnik kartice je seznanjen s tem, da se obrestna mera po tej pogodbi spreminja na predhodno opisan način, pri čemer je obrestna mera lahko ob 
spremembi višja ali nižja od tiste na dan sklenitve te pogodbe. 

 

 obračun obresti: pogodbene obresti se obračunajo mesečno po navadni metodi, na dekurzivni način, od vsakokratnega stanja kartičnega računa (v 
nadaljevanju: glavnica) za dejansko število pretečenih dni s tem, da se v izračunu pretečenih dni  upošteva dan, na katerega je bil katerikoli znesek 
po kreditu črpan, razen če je na dan zapadlosti plačila mesečne obveznosti črpani znesek kredita poravnan v celoti (celoten dolg je odplačan – npr. 
vse transakcije in vsi morebitni obroki). V izračunu obresti se upošteva leto s 360 dnevi in se izvaja po naslednji metodi: glavnica * število dni * 
obrestna mera * (30/360) / število dni v mesecu. 

 o Izbrani način plačila 5% črpanega kredita: obresti se obračunavajo, razen če je na dan zapadlosti mesečne obveznosti črpani   
                znesek kredita poravnan v celoti. 

 o  Izbrani način plačila 100% črpanega kredita: obresti se obračunajo samo v primeru, da je uporabljena funkcija obročnega  
       odplačevanja in črpani znesek kredita na dan zapadlosti mesečne obveznosti ni poravnan v celoti. 
 Krediti z uporabljenim načinom štetja časa, ob nespremenjenih drugih pogojih posla, so dražji kot krediti pri katerih se uporablja način štetja z 

upoštevanjem dejanskega števila dni v letu (K, 365, 366). 

 zamudna obrestna mera: je zakonska zamudna obrestna mera, ki na dan sklenitve te pogodbe znaša  8,00  % letno 

 mesečna obveznost: znaša na dan sklenitve te pogodbe, ob predpostavki, da je kredit črpan v celoti in da se odplačuje v višini najmanj 5,00% 
črpanega dela kredita, 268,00 EUR; uporabnik kartice plača glavnico, ki ni pretvorjena v obroke, stroške po Tarifi banke, pripadajoče obresti in 
znesek zapadlih obrokov. Znesek zapadlih obrokov v prikazanem izračunu ni vključen; 

 način odplačevanja kredita: anuitetni 

 rok vračila kredita: je določen z odstotkom zapadlih obveznosti, ki jih mesečno poravnava uporabnik kartice in z njegovo dinamiko črpanja okvirnega 
kredita; uporabnik kartice bo vračal mesečno najmanj  5,00% črpanega dela kredita (glavnica, ki ni pretvorjena v obročna plačila), stroške po Tarifi 
banke in pripadajoče obresti ter znesek zapadlih mesečnih obrokov: 

          a) uporabnik kartice bo vračal glavnico kredita in plačal obresti v zaporednih mesečnih obveznostih, ki zapadejo vsakega 28. v mesecu; 
          b) v primeru odstopa od te pogodbe zaradi spremembe višine obrestne mere na način, dogovorjen v 9. alineji tega člena, lahko uporabnik kartice  
          odplača kredit v celoti, skupaj s pripadajočimi obrestmi na dan, ki ga določita pogodbeni stranki, ali pa je dolžan kredit vrniti najkasneje 30 dneh  
          od dneva odstopa od pogodbe, pri čemer se v tem primeru v času vračila kredita zanj uporabi obrestna mera, ki je veljala pred spremembo. 

 način vračila kredita: uporabnik kartice se zavezuje vrniti kredit in plačati obresti v rokih in na način v skladu z določili te pogodbe: 
a) z bremenitvijo osebnega računa, zato uporabnik kartice s podpisom te pogodbe pooblašča banko in ji naroča, da za vse dolžne zneske po tej 
pogodbi obremeni njegov osebni račun, pri čemer se uporabnik kartice zavezuje, da bo zagotovil zadostno kritje na osebnem računu za plačila 
obveznosti iz te pogodbe; to pooblastilo je nepreklicno in ima naravo avtomatskega trajnega pooblastila oziroma avtomatske SEPA direktne 
obremenitve ter velja do dokončnega poplačila obveznosti iz te pogodbe; 
b) z nakazilom na račun banke, s sklicevanjem na številko kartičnega računa, kot je navedeno v mesečnem izpisku porabe na kartičnem računu, v 
primeru, kadar uporabnik kartice poravnava obveznosti iz te pogodbe prek splošnega plačilnega naloga. 

 stroški odobritve kredita: se ne obračunajo; 

 stroški zavarovanja terjatev iz naslova kredita pri zavarovalnici: se ne obračunajo; 

 strošek izdelave kartice: uporabnik kartice je dolžan pri prvem mesečnem izpisku obračuna obveznosti plačati strošek izdelave kartice v višini 
10,00 EUR; 

 stroški članarine: Nadomestilo za vodenje kartičnega računa se obračunava mesečno in znaša 3,20 EUR na mesec; 

 strošek plačila s SEPA DB ali UPN: v primeru, ko uporabnik kartice poravnava mesečne obveznosti prek SEPA direktne  obremenitve 
ali splošnega plačilnega naloga, banka zaračuna strošek v višini 0,80 EUR mesečno;  

 Sprememba Tarife banke: Pogodbeni stranki soglašaja, da uporabnik kartice plačuje Banki stroške in nadomestila nastala z uporabo kartice 
skladno s Tarifo banke. Uporabnik kartice na osnovi tega soglasja v celoti sprejema plačilo vseh nadomestil, ki so vezana na Tarifo banke. Banka je 
upravičena Tarifo banke spremeniti, na način in pod pogoji kot so določeni za spremembo obrestne mere v 9. alineji tega člena, pri čemer opustitev 
izrecnega odstopa Uporabnika kartice od pogodbe na način, definiran v 9. alineji tega člena, predstavlja veljavno in nepreklicno soglasje Uporabnika 
kartice k spremembi višine Tarife banke. 

 skupni stroški kredita: znašajo 350,00 EUR; 

 stroški, ki v skladu s predpisi o potrošniških kreditih niso zajeti v izračunu efektivne obrestne mere: 
a) stroški plačilnega prometa, povezani z nakazilom kredita in odplačevanjem kredita, 
b) obresti in stroški, ki bi jih uporabnik kartice plačal zaradi neizpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi (na primer zamudne obresti, stroški 
opominjanja in stroški sodnega uveljavljanja terjatev banke, vključno z odvetniškimi stroški in podobno); 

 stroški pošiljanja opominov in odpovedi v primeru zamude kreditojemalca: se zaračunavajo v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo, in 
sicer v višini dejanskih stroškov izdelave in pošiljanja opomina in odpovedi, pri čemer ti stroški ne presegajo višine zamudnih obresti na zapadle in 
neporavnane obveznosti po tej pogodbi od dneva zamude dalje; kreditojemalec lahko vsakokratno višino dejanskih stroškov izdelave in pošiljanja 
opomina in odpovedi preveri v Tarifi banke; 

 stroški upravljanja z zapadlimi neplačanimi terjatvami: so dejanski stroški banke (stroški dodatnega spremljanja in obravnave kreditojemalca, 
dodatnega vodenja terjatev, kot posledica zamude) in se zaračunavajo ob vsakokratnem pošiljanju opomina ali odpovedi od pogodbe; v času 
sklenitve pogodbe znašajo 4,50 EUR in se lahko spremenijo. Kreditojemalec lahko vsakokratno višino stroškov preveri v Tarifi banke. 

 skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec: znaša 5,350,00   EUR; 
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Pogodbeni stranki se sporazumeta, da predstavlja kredit enotno obveznost, katero uporabnik kartice vrača z delnimi izpolnitvami, ki nimajo samostojne 
pravne narave. 

4. člen 
(zavarovanja na IDE@L MasterCard kartici) 

 

Banka bo pri zavarovalnici po izbiri Banke, zagotovila za Uporabnika kartice različna zavarovanja, kot na primer zavarovanje tveganj iz naslova 
poslovanja po kartici in zavarovanje kupljenega blaga. Banka bo zavarovanje zagotovila vsem Uporabnikom posojilnih kartic IDE@L MasterCard, ki bodo 
podali Banki pisno vlogo za izdajo kartice in jim bo banka odobrila izdajo takšne kartice.  
 

5. člen 
(zamudne obresti in stroški v primeru neplačila obveznosti) 

 
Banka bo Uporabniku kartice od vsake zapadle in neporavnane obveznosti po tej pogodbi (razen od obresti) mesečno za nazaj obračunavala zamudne 
obresti, in sicer za čas od dneva zamude do dneva plačila. Zamudne obresti se obračunajo po navadnem obrestnem računu. Višina obrestne mere 
zamudnih obresti na dan sklenitve te pogodbe je navedena v 3. členu te pogodbe in je predpisana z vsakokrat veljavnim Zakonom o predpisani obrestni 
meri zamudnih obresti ter se spreminja skladno z zadnjim objavljenim predpisom o višini predpisane obrestne mere zamudnih obresti v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Uporabnik kartice se obvezuje plačati banki tudi stroške pošiljanja opominov zaradi nerednega odplačevanja obveznosti po tej 
pogodbi v višini, opredeljeni v 3. členu te pogodbe in stroške upravljanja z zapadlimi neplačanimi terjatvami. 
 

6. člen 
(jamstva) 

 
Uporabnik kartice potrjuje, jamči in izjavlja: 
• da je banko seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani in ki bi lahko vplivali na odločitev banke o sklenitvi 
te pogodbe, ter da so vsi podatki, ki jih je posredoval banki v zvezi s to pogodbo, resnični, popolni in nespremenjeni tudi v času njene sklenitve, 
• da ima plačane vse zapadle javnopravne obveznosti (davke in takse), o čemer se banki na njeno zahtevo zavezuje predložiti ustrezna dokazila, 
• da je bil pred sklenitvijo te pogodbe seznanjen z vsemi pogoji te pogodbe, s Splošnimi pogoji poslovanja in s Tarifo banke, 
• da je prejel izvod celotne kreditne pogodbe in da je pred sklenitvijo te pogodbe prejel vse predhodne informacije o okvirnem kreditu, ki jih 
predpisuje potrošniška zakonodaja. 

7. člen 
(druge pravice in obveznosti Uporabnika kartice) 

 
Uporabnik kartice se zavezuje: 
• obveščati banko o spremembi imena, naslova stalnega prebivališča in zaposlitve, najkasneje v petih dneh po nastali spremembi, 
• obveščati banko o vseh dogodkih in okoliščinah, ki lahko vplivajo na izpolnjevanje obveznosti Uporabnika kartice oziroma izvrševanje pravic 
banke po tej pogodbi, 
• sporočiti banki podatke o računih in dobroimetju pri drugih bankah in hranilnicah na njeno zahtevo. 
 
Uporabnik kartice se odpoveduje pravici pobotanja svojih terjatev do banke iz kateregakoli naslova z njenimi terjatvami po tej pogodbi. 
 

8. člen 
(odstop od pogodbe) 

 
Uporabnik kartice lahko odstopi od te pogodbe brez navedbe razloga v 14 (štirinajstih) koledarskih dneh od dneva sklenitve te pogodbe, tudi če je kredit 
že črpal, (oziroma v takem roku kot je predpisan z vsakokrat veljavnimi prisilnimi predpisi) pod pogojem, da to pisno s priporočeno pošiljko sporoči banki. 
V primeru, da je bila kartica že izdana, je uporabnik kartice dolžan plačati enkratni strošek izdelave kartice. 
 
Uporabnik kartice sme kadarkoli in brezplačno pisno odpovedati to pogodbo z odpovednim rokom 30 (trideset) koledarskih dni. 
 
Če je uporabnik kartice v primeru iz prvega ali drugega odstavka tega člena kredit že črpal, mora banki plačati glavnico in obresti, obračunane na 
glavnico, od dneva, ko je bil kredit črpan, do dneva, ko je glavnica odplačana, najkasneje v 30 koledarskih dneh od dneva oddaje obvestila o odstopu 
oziroma odpovedi. 
 
V kolikor so izpolnjeni pogoji za odstop od pogodbe po 17. členu zakona, ki ureja potrošniške kredite, lahko kreditojemalec v enem mesecu od plačila 
prve obveznosti po tej pogodbi pisno s priporočeno pošiljko ali neposredno s pisno izjavo banki sporoči, da odstopa od te pogodbe. Če je kreditojemalec 
kredit že črpal, mora banki plačati glavnico najkasneje v 10 dneh od dneva oddaje pisne izjave. Če kreditojemalec v enem mesecu od plačila prve 
obveznosti po pogodbi ne izjavi, da odstopa od pogodbe, se šteje, da pri kreditni pogodbi vztraja. 
 

9. člen 
(predčasno odplačilo kredita) 

 
Uporabnik kartice ima pravico odplačati vsak črpan del kredita deloma ali v celoti pred dnevom zapadlosti brez dodatnih stroškov. 
 
Za predčasna nakazila pred zapadlostjo dolga ali nakazana sredstva, ki presegajo skupno vsoto skupnega dolga, Banka ne obračunava in ne pripisuje 
obresti. 
 

10. člen 
(pravice banke) 

 
V primeru, da uporabnik kartice krši Splošne pogoje poslovanja ali ne ravna v skladu s to pogodbo (utemeljeni razlogi), sme banka izdati prepoved 
uporabe kartice in kartico preklicati. Uporabnik kartice mora kartico v roku 7 dni od prejema obvestila o prepovedi vrniti. V tem primeru mora uporabnik 
kartice v 30 dneh zagotoviti kritje za vse obveznosti po tej pogodbi in obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje s kartico. 
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Uporabnik kartice s podpisom nepreklicno pooblašča banko, da uporabi sredstva na njegovih računih in drugo njegovo dobroimetje pri banki za poplačilo 
zapadlih in neporavnanih obveznosti po tej pogodbi. Banka Uporabnika kartičnega računa obvesti o vsakem pobotu, ki ga opravi z izpiskom prometa in 
mu na ta način poda pobotno izjavo ali uresniči pogodbeno dogovorjeno pravico o poplačilu iz dobroimetij.  
 
Uporabnik kartice se izrecno odpoveduje varstvu iz 316. člena Obligacijskega zakonika in podaja izrecno soglasje, da lahko banka svoje vsakokrat 
zapadle in neplačane denarne terjatve do Uporabnika kartice iz naslova kateregakoli pogodbenega razmerja sklenjenega z banko pobota z nasprotnimi 
zapadlimi terjatvami uporabnika do banke iz naslova kateregakoli dobroimetja uporabnika pri banki, vključno z vsemi sredstvi na transakcijskemu računu 
uporabnika in drugimi depozitnimi sredstvi uporabnika. 
 
Banka sme kadarkoli odpovedati to kreditno pogodbo z odpovednim rokom 2 mesecev s priporočeno pošiljko po pošti. 
 

11. člen 
(davki) 

 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da se v skladu s točko (a) 4. odstavka 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost za odobritev kredita po tej pogodbi 
ne plača davek na dodano vrednost. 

12. člen 
(varstvo podatkov) 

 
Banka bo osebne podatke pogodbenih strank hranila in varovala tako, da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih posredovanj podatkov 
nepooblaščenim osebam, na način, kot določeno v vsakokrat veljavnih Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, dostopnih tudi na 
www.nbanka.si/varstvo-osebnih-podatkov. S podpisom izjavljam, da me je banka seznanila z vsebino navedenega dokumenta in možnostjo pridobitve 
le tega v tiskani obliki.  
 
Uporabnik kartice je seznanjen, da N Banka d.d. osebne podatke Uporabnika kartice (ime in priimek, rojstni datum in naslov), zaradi pristopa k pogodbi 
o kolektivnem zavarovanju imetnikov plačilnih kartic iz naslova asistenčnih zavarovanj posreduje izbrani zavarovalnici, ki bo za Banko izvajala storitve 
asistenčnih zavarovanj. 
 
Pogodbene stranke izrecno pooblaščajo banko, da lahko vse podatke, dejstva, okoliščine, tudi osebne podatke, ki jih ima na razpolago o pogodbenih 
strankah, posreduje in omogoči dostop osebi, ki bi s cesijo pridobila pravice iz te kreditne pogodbe in drugim finančnim ustanovam v Republiki Sloveniji 
(banke, zavarovalnice, hranilnice ipd.). 
13. člen  
(splošne in končne določbe) 
 
Morebitne spore ali pritožbe v zvezi z opravljanjem storitev potrošniškega kreditiranja bosta Uporabnik kartice in banka reševala sporazumno v skladu s 
Pravilnikom o pritožbenem postopku in zunajsodnem reševanju sporov, ki je uporabniku na vpogled na vidnem in dostopnem mestu v vsakem prostoru, 
kjer banka posluje s strankami in na spletni strani banke wwww.nbanka.si. 
 
Pritožbo v zvezi z opravljanjem storitev potrošniškega kreditiranja lahko Uporabnik kartice posreduje banki na prvi stopnji: pisno – osebno v poslovni 
enoti, po pošti na naslov sedeža banke, preko elektronske banke, po elektronski pošti ali preko obrazca na naši spletni strani ter ustno – osebno v 
poslovni enoti ali po telefonu ter na drugi stopnji (pritožba na Komisijo za pritožbe) le pisno – po pošti, na naslov sedeža banke.  
 
Banka mora Uporabniku kartice na pritožbo odgovoriti: na prvi stopnji v roku osmih dni in na drugi stopnji v roku petnajstih dni oz. ga v tem roku obvestiti, 
da je pritožba v obravnavanju in o predvidenem času rešitve zadeve, kadar gre za vsebinsko zahtevnejše primere ali kadar odgovora v predpisanem 
roku ni mogoče predložiti. Odločitev o pritožbi pošlje banka uporabniku v pisni obliki na naslov, ki ga je uporabnik navedel v pritožbi. 
 
Kadar Uporabniku kartice, ki je potrošnik, na podlagi njegove pritožbe ni ugodeno z notranjimi postopki banke, se lahko obrne na izvajalca izvensodnega 
reševanja potrošniških sporov, kakor je opredeljen v 13. členu Splošnih pogojev poslovanja.  
 
Za reševanje vseh morebitnih sporov, ki bi nastali na podlagi te kreditne pogodbe in jih Uporabnik kartice ter banka ne bi uspela rešiti sporazumno, je 
pristojno sodišče po sedežu banke. Ne glede na določbo prejšnjega stavka, lahko banka po svoji izbiri sproži ustrezne sodne postopke tudi pred 
katerimkoli drugim krajevno pristojnim sodiščem. 
 
Nadzorni organ nad dajalci kreditov, ki poslujejo na podlagi dovoljenja po zakonu, ki ureja bančništvo, in nad kreditnimi posredniki opravlja Banka 
Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana. 
 
Izvod te pogodbe prejmeta pogodbeni stranki, vsaka po en izvod. Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe stranki. V primeru neskladja te pogodbe 
s Splošnimi pogoji poslovanja veljajo določila te pogodbe.  
 
Kraj in datum: Ljubljana, DD/MM/YYYY 
 
 
UPORABNIK KARTICE:          BANKA:  
       

 
Izjavljam, da sem to pogodbo v celoti      
prebral/a, razumel/a vsa njena določila 
in z njimi v celoti soglašam: 
 
____________________________________                    _________________________________________ X 


