POSOJILNA POGODBA

POSOJILODAJALEC
Ime in priimek: ________________________________________
Stalno prebivališče: ________________________________________________
EMŠO:

Davčna št.:

Datum in kraj rojstva:_______________________________________________
Številka osebnega dokumenta __________________________
Transakcijski račun:
in
POSOJILOJEMALEC
Ime in priimek: ________________________________________
Stalno prebivališče: ________________________________________________
EMŠO:

Davčna št.:

Datum in kraj rojstva:_______________________________________________
Številka osebnega dokumenta __________________________
Transakcijski račun:

1. člen
Posojilodajalec daje posojilojemalcu na voljo posojilo v enkratnem znesku ___________ EUR
za dobo _____mesecev, to je od ______________ do vključno______________.
2. člen
Posojilodajalec bo znesek posojila nakazal v enkratnem znesku na transakcijski račun
posojilojemalca do______________.
3. člen
Pogodbeni stranki sta se sporazumeli, da se dano posojilo obrestuje po _____ % letni
obrestni meri, kar znaša _____EUR obresti na posojilo.

Obresti je posojilojemalec dolžan plačati v enem znesku ali pa v več deljenih zneskih skupaj z
mesečnim obrokom vračila posojila . O načinu plačila obresti se dogovorita posojilodajalec in
posojilojemalec ter to navedeta v pogodbi.
4. člen
Skupni znesek, ki ga mora posojilojemalec vrniti posojilodajalcu je _____________ EUR.
5. člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se dano posojilo vrne v _____ mesečnih obrokih v
višini __________ EUR, ki se odplačujejo najpozneje do _____ delovnega dneva v mesecu.
Posojilojemalec se zavezuje, da bo posojilo vrnil po obrokih , ki so navedeni v prilogi številka
1 in so del pogodbe o posojilu.
6. člen
Posojilojemalec sprejme posojilo iz prve točke te pogodbe in se zavezuje prejeto posojilo in
dogovorjene obresti v celoti vrniti do dne ______________.
7. člen
Posojilojemalec bo obroke nakazoval izključno na transakcijski račun posojilodajalca.
8. člen
Posojilojemalec kot zagotovilo, da bo dolg vrnil, posojilodajalcu izroča:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
9. člen
V primeru, da posojilojemalec ne plača _____ zaporednih obrokov, zapade v plačilo celotno
posojilo vključno z obrestmi. V tem primeru lahko posojilodajalec takoj prične s postopkom
izterjave na stroške posojilojemalca. Najprej prejme posojilojemalec pisni opomin in po
poteku 8 dni od poslanega opomina sledi postopek izterjave na stroške posojilojemalca.
Zamudna obrestna mera se zaračunava za vsak dan posebej in znaša _____ % letno od
prejete glavnice.
O obliki izterjave odloča posojilodajalec, stroške izterjave v vsakem primeru nosi
posojilojemalec.
10. člen
Posojilojemalec lahko posojilo in obresti vrne prej kot je navedeno v tej pogodbi. Pri tem se
obresti ne zmanjšajo.

11. člen
V primeru ničnosti kateregakoli dela te pogodbe, ostane preostali del pogodbe, ki ni ničen v
veljavi.
12. člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta storili vse kar je v njuni moči, da ohranita pogodbo
v veljavi.
13. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da bosta vse morebitne medsebojne spore, ki izhajajo iz te
pogodbe reševali sporazumno, če pa to ne bo možno, se bodo spori reševali na pristojnem
sodišču.
14. člen
Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih vsaka stranka prejme po enega.
15. člen
Ta pogodba stopi v veljavo s podpisom obeh pogodbenih strank.
16. člen
PRILOGE:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

V _____________________, dne ______________

POSOJILODAJALEC

POSOJILOJEMALEC

_________________

_________________

Priloga številka 1:
Časovni razpored vračanja obrokov
ŠTEVILKA
OBROKA

DATUM

VIŠINA OBROKA V EUR

1
2
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5
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12
SKUPAJ:______________EUR

