
Glavnica kredita 10.000,00 EUR
���� 6M EURIBOR  0,347%
Pribitek (fiksni) 4,30%
Kreditna obrestna mera 4,6470%
Mesečna OM 0,39%
Doba odplačila 60 mesecev
Mesečna anuiteta 187,10 EUR

Odstotek Znesek (vnesi z (-) minus
Glavnica kredita 10.000,00 EUR
Strošek odobritve 1,00% -100,00 EUR
Interkalarne (Št.dni) 0,00 EUR
Zavarovalna premija 2,91% -326,68 EUR
Skupni znesek plačil 11.652,64 EUR

EOM (Efektivna obrestna mera) 6,65%

Skupni znesek kredita ki je potrošniku na razpolago 9.573,32 EUR

Datum izračuna: 3.12.2012

PREGLED FINANČNIH POSTAVK Vrednost Deleži

Izplačilo kredita 9.573,32 EUR 95,73%

Strošek odobritve 100,00 EUR 1,00%

Interkalarne obresti 0,00 EUR 0,00%

Zavarovalna premija 326,68 EUR 3,27%

SKUPAJ KREDIT 10.000,00 EUR 100,00%

Pogoj(i) za pridobitev navedenih kreditnih pogojev je (so):

� TRR pri Volksbank d.d. na katerega bo kreditojemalec prejemal plačo za čas kreditne pogodbe. Strošek vodenja TRR je odvisen od tipa računa.

� Uporaba plačilno kreditne kartice Activa/MasterCard. Letna članarina je odvisna od vrste kartice.

INFORMATIVNI IZRAČUN ZA POTROŠNIŠKI KREDIT
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� Uporaba plačilno kreditne kartice Activa/MasterCard. Letna članarina je odvisna od vrste kartice.

� Uporaba sistema elektronskega bančništva VB Online. Strošek aktivacije potrdila je odvisen od vrste dostopa in tipa čitalca 

� Sklenitev rentnega varčevanja z mesečnim zneskom varčevanja v višini: 0,00 EUR

� Sklenitev police naložbenega življenskega zavarovanja Varčevanja & Garancija z mesečnim zneskom vplačila: 0,00 EUR

� Sklenitev police naložbenega življenskega zavarovanja pri Victoria VV  z enkratnim zneskom vplačila: 0,00 EUR

� Sklenitev police življenjskega zavarovanja preostanka zneska kredita pri zavarovalnici Victoria v deležu kredita: 0%

� Sklenitev police nezgodnega zavarovanja z zavarovalno vsoto v višini: 0,00 EUR

� Nakup standardizirane obrestne kapice z zneskom ščitenja: 0 EUR Dobo ščitenja kreditojemalec izbere sam.

� Zavarovanje nepremičnine pri zavarovalnici Victoria

� Cenitev nepremičnine, ki jo opravi Pooblaščeni cenilec Slovenskega inštituta za revizijo

Uporabljena kreditna obrestna mera je obrestna mera izražena kot letni odstotek zneska črpanega kredita in je: SPREMENLJIVA / FIKSNA

Svetovalec:

Navedeni pogoji in povezani stroški pomožnih storitev niso vključeni v izračun EOM, saj teh stroškov na dan izdelave tega 
informativnega izračuna ni možno določiti vnaprej. Cene posameznih bančnih produktov in storitev so razvidne v vsakokrat 
veljavni Tarifi nadomestil za storitve banke Volksbank d.d.. Tarifa nadomestil je potrošniku na voljo v poslovnih prostorih 
banke in na spletni strani banke www.volksbank.si

Izračun EOM je informativne narave in velja na dan izdelave tega izračuna. Izračun EOM se lahko spremeni, če se spremeni 
katerakoli predpostavka, ki vpliva na njegov izračun. Izračun je oglasno sporočilo, je informativne narave in je za banko 
neobvezujoč in ne predstavlja predhodnih informacij po Zakonu o potrošniških kreditih (ZPotK-1, Uradni list RS 59/2010). V 
skladu s priporočili Združenja bank Slovenije in Banke Slovenije o načinu obračunavanja obresti za posle s prebivalstvom 
smo pri predračunavanju anuitet uporabili linearen izračun obresti ob predpostavki štetja dni in sicer 30 dni za mesec in 
360 za leto (načelo 30,360). Banka Volksbank d.d. za sklenjene kreditne posle pri obračunu obresti upošteva načelo K/360, 
kar pomeni, da upošteva dejansko število dni v mesecu in 360 dni za leto. 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). Za obračun obresti šteje prvi dan obračunskega obdobja zadnji dan pa ne.

Opombe:
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