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Informativni izračuni za posebno ponudbo potrošniških kreditov, veljavno do 31. 3. 2020
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2.000 12 Fiksna 5,30 % 5,30 % 14,49 % 171,49 40,00 2,30 0,00 1,80 146,97 2.146,97

4.000 24 Fiksna 5,30 % 5,30 % 10,04 % 176,02 68,00 2,30 0,00 2,40 405,00 4.405,00

8.000 48 Fiksna 5,30 % 5,30 % 7,73 % 185,32 136,00 2,30 0,00 2,40 1.256,26 9.256,26

15.000 72 Fiksna 5,50 % 5,50 % 6,94 % 245,07 200,00 2,30 0,00 3,00 3.224,59 18.224,59

6.000 36 Spremenljiva E3 + 4,50 % 4,50 % 7,65 % 178,48 102,00 2,30 0,00 2,40 696,04 6.696,04

10.000 60 Spremenljiva E3 + 4,50 % 4,50 % 6,56 % 186,43 170,00 2,30 0,00 3,00 1.672,91 11.672,91

20.000 84 Spremenljiva E3 + 4,70 % 4,70 % 5,71 % 279,87 200,00 2,30 0,00 3,00 4.151,84 24.151,84

• Izračun je narejen za kreditojemalca, ki svoje prihodke že prejema v SKB banki na Standardni osebni račun. 
• Kreditna obrestna mera se dodatno zniža v primeru, da kreditojemalec sočasno z najemom kredita v SKB pristopi k sklenitvi zavarovalnega produkta. Najvišje možno znižanje obrestne mere je v višini 0,3 odstotne točke, ob 

predpostavki da kreditojemalec pristopi k sklenitvi zavarovanja za brezposelnost, k nezgodnemu in turističnem zavarovanju.
• Kredit se lahko obrestuje s fiksno ali spremenljivo obrestno mero. Pri fiksni obrestni meri se ta ne spreminja celotno odplačilno dobo, spremenljiva obrestna mera pa se spreminja celotno odplačilno dobo. Sestavljena je iz 

referenčne obrestne mere 3-mesečni Euribor in fiksnega pribitka. Sprememba referenčne obrestne mere neposredno vpliva na spremembo pogodbene obrestne mere, v primeru njenega dviga se lahko znatno spremeni 
mesečna anuiteta in s tem tudi skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec. Dnevna vrednost referenčne obrestne mere je objavljena na spletnih straneh na naslovu www.skb.si/ in v vseh poslovalnicah SKB. Referenčna 
obrestna mera 3-mesečni Euribor na dan 24. 1. 2020 znaša - 0,39 %. Če je referenčna obrestna mera negativna, se šteje, da le-ta znaša 0,00 %. 

• Efektivna obrestna mera (EOM) je izračunana v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih. Vsebuje skupne stroške kredita, izražene kot letni odstotek zneska odobrenega kredita. Izračun EOM upošteva veljavne pogoje, izračun 
kredita in črpanje kredita na dan 24. 1. 2020. EOM se lahko spremeni, če se spremeni obrestna mera ali skupni stroški kredita oziroma je dinamika porabe kredita drugačna od predvidene. Pri izračunu EOM so upoštevane 
obresti, strošek odobritve in vodenja kredita ter mesečni strošek vodenja Standardnega osebnega računa. Izračun je narejen za potrošniški kredit brez zavarovanja. Banka lahko skladno s poslovno politiko zahteva 
zavarovanje kredita. 

• Kreditojemalec lahko predčasno delno ali v celoti vrne kredit s pripadajočimi stroški in obrestmi, obračunanimi po stanju na dan zadnjega obračuna do dneva poplačila.  
- V primeru kredita s spremenljivo obrestno mero: predčasno celotno ali delno odplačilo je brezplačno. 
-  V primeru kredita s fiksno obrestno mero: V primeru, da vsota predčasnih odplačil v 12 (dvanajstih) mesecih presega 10.000 EUR, je kreditojemalec dolžan banki plačati nadomestilo v višini 1 % zneska predčasno odplačane 

glavnice, če je predčasno odplačilo kredita izvedeno več kot eno leto do končne zapadlosti kreditne pogodbe, oziroma 0,5 % zneska predčasnega odplačila glavnice, če je predčasno odplačilo kredita izvedeno manj kot eno 
leto do končne zapadlosti kreditne pogodbe, pri čemer nadomestilo za predčasno odplačilo ne presega zneska obresti, ki bi jih kreditojemalec plačal v obdobju med predčasnim odplačilom in datumom prenehanja trajanja 
kreditne pogodbe.

• Obrestna mera se lahko v času akcije spremeni.
• Izračuni so zgolj informativne narave in za banko niso obvezujoči. Banka odobrava kredite skladno s poslovno politiko. 


