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POGODBA O ODOBRENEM LIMITU NA TRANSAKCIJSKEM RAČUNU št.: _______________________ 
 
ki jo sklepajo 
 
SBERBANK D.D.  
Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana 
Davčna št.: 41561767, ID št.: SI41561767, Matična št.: 5496527000  
(v nadaljnjem besedilu: banka) 
 
in 
 
__________________________________ 
imetnik osebnega dokumenta št.: _________, izdan dne: ________, 
davčna številka: _______________. 
(v nadaljnjem besedilu: imetnik) 
 
 
1. člen 
Banka odobri imetniku transakcijskega računa:_______________________________ limit v višini: 
_________ EUR (z besedo: ________ eurov 00/100) 
za obdobje od ______ do ______.  
 
 
2. člen 
Imetnik transakcijskega računa je dolžan vsakokratno stanje koriščenega dovoljenega limita plačati banki 
obresti po letni nominalni obrestni meri v skladu z vsakokrat veljavnim Sklepom o obrestnih merah banke in 
Splošnimi pogoji za opravljanje plačilnih storitev preko transakcijskega računa za potrošnike. Ob odobritvi 
limita znaša letna nominalna obrestna mera ______ letno. Z enako obrestno mero se obrestujejo tudi 
obračunane, nezapadle obresti, ki se pripisujejo na transakcijski račun. Začetna obrestna mera je 
izračunana v višini trenutno veljavne zakonske zamudne obrestne mere zmanjšane za fiksni odbitek v višini 
0,25 odstotne točke.   
Imetnik transakcijskega računa je dolžan plačati banki zakonite zamudne obresti za vse zapadle neplačane 
obveznosti iz te pogodbe (glavnica, provizije in drugi stroški), za čas od dneva zapadlosti terjatve do dneva 
poravnave. Roke, obračunska obdobja in način obračuna obresti določa vsakokrat veljavni Sklep o obrestnih 
merah banke in Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev preko transakcijskega računa za potrošnike. 
  
 
3. člen 
Imetnik transakcijskega računa soglaša z zavarovanjem limita pri Zavarovalnici Triglav d.d. in se obvezuje 
plačati stroške zavarovanja tega limita, v enkratnem znesku ob odobritvi limita. Imetnik po ažuriranju limita ni 
upravičen do povračila stroškov zavarovanja limitov. Imetnik soglaša, da banka ob prijavi limita v 
zavarovanje posreduje zavarovalnici njegove osebne podatke, vključno z enotno matično številko občana in 
podatke o limitu, vse izrecno za namen izvajanja zavarovanja. Banka se zavezuje, da bo zavarovalnici v 
primeru škode odstopila svoje terjatve po tej pogodbi o limitu. Imetnik izjavlja, da je s tem seznanjen.   
 
 
4. člen 
Banka lahko odstopi od te pogodbe, v naslednjih primerih: 

 če imetnik transakcijskega računa prekorači višino odobrenega limita in ne poravna zapadlih 
obveznosti po opominu banke, 

 v kolikor se kadarkoli v času trajanja odobrenega limita izkaže, da so premoženjske razmere 
imetnika take, da je negotovo ali bo sposoben izpolniti obveznosti po tej pogodbi, 

 če imetnik na račun v obdobju 3 zaporednih mesecev ne prejme nobenega priliva 
 
Za premoženjske razmere imetnika, v katerih je negotovo ali bo sposoben izpolniti obveznosti po tej 
pogodbi, se šteje prejem sodnega ali davčnega sklepa o izvršbi ali zavarovanju na sredstva na računu 
imetnika in druge situacije po oceni banke (npr. osebni stečaj). 
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Odpoved banka pošlje pisno s priporočeno poštno pošiljko. Odpoved prične veljati takoj. S trenutkom 
odpovedi imetnik transakcijskega računa ne more več koristiti odobrenega limita, odobreni limit pa skupaj z 
obrestmi in drugimi obveznostmi iz te pogodbe takoj zapade v plačilo. 
 
 
5. člen 
Imetnik se ob odobritvi limita zavezuje plačati nadomestilo za dejanske stroške odobritve in zavarovalno 
premijo za zavarovanje limita, če je limit zavarovan pri zavarovalnici. Plačilo se opravi v skladu z veljavno 
tarifo nadomestil za storitve Banke Volksbank d.d. in Splošnimi pogoji za opravljanje plačilnih storitev preko 
transakcijskega računa za potrošnike, v breme imetnikovega transakcijskega računa.  
 
Ob sklenitvi te pogodbe znašajo stroški : odobritve limita ________ EUR,  zavarovanja limita ____ EUR, 
mesečni stroški vodenja transakcijskega računa _____ EUR. Stroški vodenja transakcijskega računa se 
lahko spreminjajo v skladu z vsakokrat veljavno tarifo nadomestil za storitve Banke Volksbank d.d. in 
Splošnimi pogoji za opravljanje plačilnih storitev preko transakcijskega računa za potrošnike. Na dan 
sklenitve pogodbe znaša EOM ______ , skupni stroški limita pa _________ EUR. Skupni znesek limita, ki je 
potrošniku na razpolago po tej pogodbi znaša ________ EUR. 
   
 
6. člen 
Imetnik soglaša in pooblašča banko oziroma katerokoli drugo osebo, ki s cesijo pridobi pravice iz te 
pogodbe, da pri pristojnih organih opravi poizvedbe o naslovu bivališča, zaposlitvi, prejemkih in njegovem 
premoženjskem stanju, če je to potrebno za izvajanje pogodbe oziroma izterjave terjatve iz naslova 
odobrenega limita. Izrecno tudi dovoljuje banki oziroma katerekoli drugi osebi, ki s cesijo pridobi pravice iz 
pogodbe, posredovanje in zbiranje podatkov o morebitnem neizpolnjevanju obveznosti iz kreditne pogodbe 
drugim finančnim ustanovam (banke, hranilnice, zavarovalnice ipd.). 
Banka se zavezuje, da bo osebne podatke hranila in varovala na primeren način, tako da ne bo prišlo do 
morebitnih neupravičenih posredovanj podatkov nepooblaščenim osebam. 
Imetnik soglaša, da lahko kdorkoli, brez omejitev, da na razpolago banki vse podatke v zvezi z odobrenim 
limitom za potrebe njenega poslovanja. Imetnik izrecno soglaša, da banka lahko posreduje vse podatke, 
dejstva, okoliščine, tudi osebne podatke, ki jih ima na razpolago o komitentu vsem bančnim ustanovam iz 
bančne skupine, ki jim banka pripada in da banka lahko omogoči dostop do vseh podatkov, dejstev, 
okoliščin, tudi osebnih podatkov, ki jih ima na razpolago o komitentu vsem bančnim ustanovam iz bančne 
skupine, ki jim banka pripada. Imetnik  izrecno dovoljuje, da banka uporabi njegove osebne podatke za 
namen seznanjanja z novimi bančnimi produkti. 
 
 
7.člen 
Imetnik ima pravico razdreti pogodbo z enostransko izjavo (ki jo banki izroči neposredno, po elektronski ali 
priporočeni pošti), če pogodba ni sklenjena v skladu s prvim odstavkom 12. Člena Zakona o potrošniških 
kreditih (ZPotK-1), Uradni list št. 59/2010,  Če imetnik v enem mesecu od plačila prve obveznosti po pogodbi 
ne izjavi, da razdira pogodbo, se šteje, da pri pogodbi o limitu vztraja. Pri razdoru pogodbe mora banka 
imetniku vrniti vse plačane zneske v osmih dneh od prejema izjave imetnika. Če je imetnik že uporabil limit, 
mora banki v istem roku vrniti uporabljeno vsoto limita, če mu je izjavo izročil neposredno, oziroma v desetih 
dneh od oddaje izjave, če je izjavo poslal po elektronski ali priporočeni pošti. Imetniku ni treba plačati obresti 
oziroma drugih stroškov ali dajatev, povezanih z odobrenim ali uporabljenim zneskom limita. 
 
Imetnik ima pravico odstopiti od te pogodbe brez navedbe razloga v roku štirinajstih dni od sklenitve 
pogodbe. Imetnik mora banko o tem obvestiti pisno na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov. V kolikor 
je imetnik že koristil limit, mora le ta banki vrniti glavnico in obresti, obračunane na to glavnico od dneva, ko 
je bil limit koriščen, do dneva, ko je limit odplačan, brez nepotrebnega odlašanja ali najpozneje v 30 dneh od 
dneva, ko je imetnik poslal banki obvestilo o odstopu. Obresti koriščenega dela limita se izračunajo na 
podlagi dogovorjene limitne obrestne mere (ki je opredeljena v 2. členu te pogodbe). 
 
 
8. člen 
V skladu s 4.c točko prvega odstavka 44.člena ZDDV-1 za storitve banke, po tej pogodbi davek ni 
zaračunan.  
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9. člen 
Morebitne spore ali pritožbe v zvezi z opravljanjem storitev potrošniškega kreditiranja bosta imetnik in banka 
reševala sporazumno v skladu s Pravilnikom o postopku reševanja pritožb strank, katerega bistvena vsebina 
je imetniku na vpogled na vidnem in dostopnem mestu v vsakem prostoru, kjer banka posluje s strankami in 
na spletni strani banke. 
Pritožbo v zvezi z opravljanjem storitev potrošniškega kreditiranja lahko imetnik posreduje banki osebno v 
pisni obliki ali po pošti na naslov banke. Banka mora imetniku na pritožbo odgovoriti 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. Odločitev o pritožbi pošlje banka imetniku v pisni obliki na naslov, ki ga je 
imetnik navedel v pritožbi. 
Če se imetnik z odločitvijo o pritožbi ne strinja, ali če ne prejme odgovora banke na pritožbo, ima pravico 
pritožbo nasloviti na Poravnalni svet Združenja bank Slovenije, Šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju: Poravnalni svet). Pritožba mora biti pisna, vsebovati mora kratek zahtevek in vsa dejstva, na 
katere imetnik opira svoj zahtevek, priložena pa morajo biti tudi dokazila. Če pritožba ni popolna, Poravnalni 
svet lahko zahteva dopolnitev. Poravnalni svet mora o pritožbi odločiti najkasneje v 2 mesecih od prejema 
pritožbe. Poravnalni svet je sestavljen iz predstavnikov potrošnikov in bank ter predsednika Poravnalnega 
sveta in rešuje vse pritožbe s področja kršenja splošnih poslovnih pogojev, določil pogodbenih razmerij ali 
dobre poslovne prakse. Poravnalni svet ne odloča o pritožbah s področja poslovne politike posamezne 
banke. 
Kljub pritožbi na Poravnalni svet ima imetnik pravico kadarkoli vložiti tožbo za rešitev spora med njim in 
banko pri pristojnem sodišču.  
Za reševanje vseh morebitnih sporov, ki bi nastali na podlagi te pogodbe in jih imetnik ter banka ne bi uspela 
rešiti sporazumno, je pristojno sodišče po sedežu banke. Ne glede na določbo četrtega odstavka tega člena, 
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 cesta 35, 1505 Ljubljana. 
 
 
10. člen 
Imetnik s podpisom te pogodbe potrjuje, da je od banke, pred sklenitvijo pogodbe, prejel predhodne 
informacije o limitu v pisni obliki, da mu je banka na razumljiv in jasen način razložila pogoje in obveznosti, ki 
jih prinaša sklenitev te pogodbe in tudi z rizikom eventualnega povišanja obveznosti odplačila limita zaradi 
zvišanja referenčne obrestne mere (zakonske zamudne obrestne mere) in izjavlja, da ta riziko v celoti 
prevzema, ter da je sposoben odplačati limit po tej pogodbi. 
 
 
11. člen 
Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Pogodba je napisana v dveh izvodih, 
od katerih prejme vsak podpisnik en izvod. 
 
 
Kraj in datum: ___________________ , ___________________                                                                
 
Banka:                     Imetnik: 
           __________________________              _____________________________ 


