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RB INKASO družba za storitve d.o.o. 

Rožnodolska 58 

 

2341  Limbuš 

 

Matična št. 1637363000 

Davčna št. SI26980584 

Osnovni kapital: 8.763,00 EUR 

Osnovna dejavnost: N 82.910 – Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti 

 

                            Vloga za odobritev »RB« gotovinskega potrošniškega kreditiranja 

 

Podpisani/a (ime, priimek): 

 

 
Davčna št.:                                                                                        Rojstni podatki: 

 

 
Ulica:                                                                                           

 

 

Kraj:                                                                                                 Poštna številka: 

 

 

E-mail:                                                                                             Številka mobilnega telefona: 

 

 

Delodajalec: 

 

 

Številka transakcijskega  računa (za morebitno vračilo denarja) : 

 

 

 

Odprt pri banki: 

 

 

 

 

______________________________________________ (ime in priimek kreditojemalca) prosim za odobritev  

 

»RB« namenskega potrošniškega kreditiranja v višini ________________ EUR, v _________ mesečnih 

obrokih s strani podjetja RB Inkaso d.o.o. 

 

Kreditojemalec daje podjetju RB Inkaso d.o.o. izrecno soglasje, da za potrebe ocene kreditne sposobnosti 

uporablja in obdeluje osebne podatke kreditojemalca, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), 

ter 8. in 9. členom ZPotk-1., da preveri njegove podatke pri zbirkah osebnih podatkov in informacijskih sistemih 

(SISBON), ki se vodijo na podlagi ZPotk-1, z namenom da preveri njegovo kreditno sposobnost in morebitno 

zadolženosti. Kreditojemalec s podpisom jamči, da so vsi navedeni podatki resnični in točni.  

 

Kreditojemalec s podpisom potrjuje, da je seznanjen s Splošnimi pogoji obročnega odplačevanja podjetja RB 

Inkaso d.o.o., ki jih je prejel ali izpisal s spletne strani podjetja RB Inkaso d.o.o., pred oddajo vloge. 

 

 

Kraj in datum                                                                                                Podpis vlagatelja / kreditojemalca:      
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Za najem kredita kreditojemalec vložil Vlogo za obročno odplačevanje. Vlogi za obročno odplačevanje je 

dolžan priložiti: 

 veljaven oseben dokument (osebno izkaznico ali potni list) in davčno številko. Vozniško dovoljenje NI 

sprejemljiv dokument za sklenitev pogodbe. 

 zadnje tri plačilne liste 

 bančni izpiski zadnjih treh mesecev. Iz mesečnih izpiskov morajo bit razvidni zadnji trije prilivi plače.  

ali  

originalni izpis iz internetnega poslovanja (e-bančništva) za zadnje tri mesece, s katerega morajo biti 

razvidni zadnji trije prilivi plače, ime banke, priimek, ime, naslov in št. TRR. 

 

 Samostojni podjetniki, ki zaprošajo za obročno odplačevanje kot fizične osebe, morajo priložiti         

potrdilo DURS o poravnanih davčnih obveznostih. 

 

 Upokojenci morajo v primeru Vloge za obročno odplačevanje, priložiti zadnja dva odrezka 
pokojnine oz. potrdilo ZPIZ o izplačani pokojnini prejeti v zadnjih dveh mesecih pred oddajo 
vloge za obročno odplačevanje. 

 
 
 
 

INFORMACIJE O OBROČNEM ODPLAČEVANJU 
Obročno odplačevanje na podlagi vloge za obročno odplačevanje in ocene kreditne sposobnosti kreditojemalca odobri podjetje 

RB Inkaso d.o.o., Rožnodolska 58, Limbuš, ki je tudi dajalec kredita. Podjetje RB Inkaso d.o.o. lahko na podlagi ocene kreditne 

sposobnosti kreditojemalca zavrne vlogo za obročno odplačevanje.  

 

Kreditojemalec daje izrecno soglasje, da podjetje RB Inkaso d.o.o. oceni njegovo kreditno sposobnost na podlagi informacij o 

njegovih prejemkih oziroma njegovem premoženjskem stanju, ki jih podjetju RB Inkaso d.o.o. posreduje kreditojemalec ali 

njegov delodajalec. Kreditojemalec odgovarja za resničnost posredovanih podatkov. Kreditojemalec soglaša s pridobivanjem 

informacij podjetja RB Inkaso d.o.o. o zadolženosti kreditojemalca za potrebe ocene kreditne sposobnosti iz zbirk osebnih 

podatkov na podlagi zakona, ki ureja bančništvo. Podjetje RB Inkaso  d.o.o. dostopa do teh podatkov v skladu z zakonom, ki 

ureja varstvo osebnih podatkov. Kreditojemalec daje podjetju RB Inkaso d.o.o. soglasje, da za potrebe ocene kreditne 

sposobnosti zbira, hrani in obdeluje osebne podatke kreditojemalca.   

 

Pogoji za obročno odplačevanje 

Obročno plačilo je mogoče na podlagi dovoljenja o potrošniškem kreditiranju, v skladu s splošnimi pogoji podjetja RB Inkaso 

d.o.o. in Zakonom o potrošnikih kreditih (ZPotK-1). Osebam, mlajšim od 18 let, obročnega odplačevanja ne moremo odobriti. 

 

Plačilo na obroke 

Najmanjša vrednost naročila v primeru plačila na obroke je 300 €, najvišja možna vrednost oziroma limit pa 2.000,00 €, najnižji 

znesek obroka znaša 25 €, maksimalno število mesečnih obrokov je 24. Kreditojemalec ob Vloge za potrošniški kredit zaprosi 

za določeno  število obrokov in lahko kadarkoli med odplačevanjem predlaga, da se število obrokov spremeni, v skladu z določili 

splošnih pogojev poslovanja podjetja RB Inkaso d.o.o. Obračunavanje obresti poteka mesečno, po konformnem načinu 

obrestovanja. Kreditodajalec si pridržuje pravico do spremembe EOM v skladu z ZPotK-1. V vlogi za obročno odplačevanje 

mora kreditojemalec navesti predlagano višino kredita in število obrokov. Podjetje RB Inkaso d.o.o. lahko višino predlaganega 

kreditnega limita in število obrokov spremeni na podlagi opravljene ocene kreditne sposobnosti kreditojemalca.  

 

Črpanje kredita 

Znesek kredita se kreditojemalcu nakaže na njegov TRR, katerega zapiše v Vlogi ali na transakcijski račun, ki ga zapiše na 

priloženi »Izjavi« v primeru, da želi, da se znesek kredita nakaže direktno prodajalcu ali ponudniku storitev za katero najema 

kredit. Možno je tudi delno nakazilo na oba računa. Znesek kredita lahko nakaže v roku treh dni po podpisu pogodbe, oziroma 

po prejemu pogodbe v kolikor gre za pogodbo sklenjeno na daljavo. 

 

Zamuda s plačilom  

Podjetje RB Inkaso d.o.o. lahko zahteva plačilo preostalih nezapadlih obrokov še pred njihovo zapadlostjo, ali z enostransko 

izjavo razdre pogodbo, če je kreditojemalec v zamudi s plačilom dveh zaporednih obrokov, katera skupaj presegata eno osmino 

vrednosti kredita. Pred izjavo o razdoru pogodbe mora podjetje RB Inkaso d.o.o. kreditojemalcu na papirju ali drugem trajnem 

nosilcu podatkov določiti primeren dodatni rok za plačilo zapadlih obveznosti, ki ne sme biti krajši od 15 dni. Podjetje RB Inkaso 

d.o.o. lahko razdre pogodbo, če kreditojemalec ne plača zapadlih obveznosti v dodatnem roku. Kreditojemalec mora za zapadle 

in neplačane obroke po pogodbi o obročnem odplačevanju, za čas od nastanka zamude do dneva plačila, plačati podjetju RB 

Inkaso d.o.o. zamudne obresti po predpisani obrestni meri zamudnih obresti.  
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V primeru zamude pri plačilu posameznih obrokov, mora kreditojemalec plačati stroške pozivov k plačilu pred izterjavo, ki jih 

zaračunavamo v skladu s 27.a členom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot, Uradni list RS, št. 98/2004-UPB2, 126/2007, 

86/2009). V primeru izterjave, nosi kreditojemalec tudi sodne stroške, stroške odvetniškega zastopanja, stroške sodnega 

izvršitelja in vse ostale stroške, ki so nastali z izterjavo zapadlih neplačanih obveznosti. Kreditojemalec dovoljuje, da podjetje RB 

Inkasoi d.o.o. v primeru zamude za potrebe izterjave opravi poizvedbe o naslovu bivališča, zaposlitvi in prejemkih 

kreditojemalca pri pristojnih državnih organih in v ta namen dovoljuje, da podjetje RB Inkaso d.o.o. pristojnim organom 

posreduje osebne podatke kreditojemalca, ki jih organ potrebuje za posredovanje zahtevanih informacij. 

  

Navedeni pogoji obročnega odplačevanja veljajo v času veljavnosti »RB« gotovinskega potrošniškega kredita. 

 
 
 

PRIMER IZRAČUNA OBROKOV 

 

Efektivna obrestna mera za obročno odplačilo znaša: 

 

do 6 mesecev in do 1.000,00 EUR = 42,58% 

od 7 do 12 mesecev in do 2.000 EUR = 28,32% 

od 13 do 24 mesecev = 20,98% 

 

Izračun je narejen julij 2017. 

Znesek 
kredita 

3 obroki EOM 6 obrokov EOM 
12 

obrokov 
EOM 

24 
obrokov 

EOM 

300,00 € 106,06 € 42,58% 55,38 € 42,58% 28,54 € 28,32%     

500,00 € 176,77 € 42,58% 92,30 € 42,58% 47,57 € 28,32%     

800,00 € 262,82 € 42,58% 147,68 € 42,58% 76,11 € 28,32% 40,40 € 20,98% 

1.200,00 € 416,92 € 28,32% 214,95 € 28,32% 114,17 € 28,32% 60,61 € 20,98% 

1.500,00 € 521,15 € 28,32% 268,69 € 28,32% 142,71 € 28,32% 75,76 € 20,98% 

2.000,00 € 694,86 € 28,32% 358,26 € 28,32% 190,28 € 28,32% 101,01 € 20,98% 

 

Če pogodba o obročnem odplačevanju ni sklenjena v skladu s 1., 3., 5. in 6. odstavkom 10. člena ali 1. odstavkom 12. člena 

Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1), jo lahko kreditojemalec z enostransko izjavo razdre. Če kreditojemalec v enem 

mesecu od plačila prve obveznosti po pogodbi ne izjavi, da razdira pogodbo iz razlogov, ki so navedeni v 10. ali 12. členu 

ZpotK-1, se šteje, da pri Pogodbi za obročno odplačevanje vztraja. V primeru razdrtja Pogodbe za obročno odplačevanje, mora 

podjetje RB Inkaso d.o.o. kreditojemalcu v 8 dneh od prejema izjave kreditojemalca vrniti vse plačane zneske, ki so bili predmet 

te pogodbe. V primeru, da je kreditojemalec že črpal kredit, mora dajalcu kredita v roku 8 dni vrniti črpan znesek v celoti!  

  

Kreditojemalec ima pravico, da kadarkoli v celoti ali delno izpolni svoje obveznosti po Pogodbi za obročno odplačevanje. V tem 

primeru je upravičen do zmanjšanja skupnih stroškov kredita v delu, ki ga sestavljajo obresti in stroški preostalega obdobja 

trajanja pogodbe, tako da se od zneska sedanje vrednosti obveznosti predčasnega plačila (diskontirane) kredita odšteje 

sedanja vrednost (valorizirana) pogodbenih obresti, vključno z morebitnimi stroški, ki bi tekle od dneva predčasnega plačila do 

dneva zapadlosti plačila po pogodbi, če so bili pogodbene obresti in stroški za to obdobje že obračunani in zajeti v plačila, ki jih 

je plačal kupec. Dajalec kredita mora kreditojemalcu na razumljiv način predstaviti zmanjšanje obresti in drugih stroškov, ki bi 

nastali s celotnim ali delnim predčasnim odplačilom kredita. Dogovorjena določila o obrestni meri se ne smejo spremeniti v 

škodo kreditojemalca. Pri predčasnem odplačilu kredita je dajalec kredita upravičen do pravičnega nadomestila morebitnih 

stroškov, ki so neposredno povezani s predčasnim odplačilom kredita, če se predčasno odplačilo izvede za obdobje, za katero 

je bila določena fiksna kreditna obrestna mera. Nadomestilo ne sme presegati 1% zneska predčasno odplačane glavnice, če 

kreditojemalec predčasno odplača kredit več kot eno leto dni pred končno dospelostjo kreditne pogodbe. Če je do končne 

dospelosti kreditne pogodbe eno leto ali manj kot eno leto, nadomestilo ne sme presegati 0,5% zneska predčasno odplačane 

glavnice.  

 

Nadomestilo za predčasno odplačilo ne sme presegati zneska obresti, ki bi jih kupec plačal v obdobju med predčasnim 

odplačilom in dogovorjenim datumom prenehanja trajanja kreditne pogodbe. 

 

Obveznosti strank 

Glede pravic in obveznosti kreditojemalca in podjetja RB Inkaso d.o.o. iz naslova sklenjene Pogodbe za obročno odplačevanje, 

ki niso urejene s pogodbo ali splošnimi pogoji, se uporabljajo določila ZPotK-1. 

 



 

 

IZJAVA ZA NAKAZILO SREDSTEV KREDITA 

 

Spodaj podpisan-i/a  ………………………………………………………………….…., 
                                                   (Ime in Priimek)      

 

stanujoč-a  ……………………………………………………………………………….., 
                                             (Ulica in številka) 

 

……………………………………………..                        ……………………………., 
                                 (Kraj)                                                                                       (Poštna številka)     

          

rojen-a……………………………,  davčna številka  ……………………………...….,     

 

izrecno naprošam, da se celoten znesek odobrenega kredita pri podjetju RB 

Inkaso d.o.o., Rožnodolska 58, Limbuš. nakaže na:  

 

……………………………AH RING D.O.O. ……………..………………………………., 
                                                    (Prejemnik nakazila) 

 

……………………………Magdalenski trg  9, 2000 Maribor……………………………, 
                                       (Naslov prejemnika) 

 

TRR  SI56 0451 5000 2212 884……………………………………………………………, 

 

odprt pri banki:  NOVA KBM D.O.O. ………………….…………………………………… 

 

V  ……………...…………..., 

dne………………………… 

                                                                     Podpis kreditojemalca: 

                         

                                                                     …………………………………………                       

 

 


