SMERNICE
ZA UREDITEV RAZMERIJ MED BANKAMI IN KREDITOJEMALCI,
KATERIH POTROŠNIŠKA KREDITNA POGODBA
JE NOMINIRANA V ŠVICARSKIH FRANKIH
ALI VSEBUJE VALUTNO KLAVZULO V ŠVICARSKIH FRANKIH

1. NAMEN SMERNIC IN POMEN IZRAZOV V SMERNICAH
V Republiki Sloveniji poteka večje število sodnih postopkov, v katerih kreditojemalci po potrošniških
kreditnih pogodbah, normiranih v CHF ali katere vsebujejo valutno klavzulo v CHF, zaradi domnevne
neizpolnitve pojasnilne dolžnosti banke in/ali morebitnih (ne)poštenih pogodbenih pogojev, zahtevajo
med drugim ugotovitev ničnosti takšnih pogodb. Prav tako so kreditojemalci iz prej navedenih kreditnih
pogodb, organizirani v okviru Združenja Frank, že dvakrat neuspešno predlagali retroaktivno zakonsko
urejanje zadevne materije.
V skladu z obstoječo sodno prakso Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je bilo ugotovljeno, da v do
sedaj obravnavanih primerih potrošniške kreditne pogodbe, normirane v CHF ali katere vsebujejo
valutno klavzulo v CHF, niso nične, da so banke ustrezno izpolnile pojasnilno dolžnost, kakor tudi, da
pogodbeni pogoji niso nepošteni. Ne glede na ugotovitve sodne prakse in v izogib dolgotrajnim in
finančno obremenjujočim sodnim postopkom, obstaja interes za izvensodno dokončno ureditev
medsebojnih razmerij med bankami in kreditojemalci po potrošniških kreditnih pogodbah, normiranih v
CHF ali katere vsebujejo valutno klavzulo v CHF. Poskus dogovorne rešitve je bil organiziran tudi s
strani Ministrstva za finance.
Te smernice priporočajo okvir za dogovorno izvensodno ureditev razmerij med bankami in
kreditojemalci, katerih potrošniška kreditna pogodba je nominirana v CHF ali vsebuje valutno klavzulo
v CHF ter je bila sklenjena na območju Republike Slovenije med bankami in kreditojemalci v obdobju
od vključno dne 28. junija 2004 do vključno dne 7. avgusta 2010.
Okvir smernic temelji na vsakokrat veljavni zakonodaji Republike Slovenije.
Smernice se nanašajo na potrošniške kredite v CHF, pri katerih kot upnik nastopa banka, ki niso
odpovedani, odplačani, konvertirani, odstopljeni ali preneseni in jih niso najeli kreditojemalci, ki so v
času sklenitve potrošniške kreditne pogodbe prejemali prihodke v CHF.
Smernice ne omejujejo banke in kreditojemalca, da se dogovorita za drugačno spremembo potrošniške
kreditne pogodbe, kot je predstavljena v okviru teh smernic, če je taka njuna volja.
Uporabljeni izrazi v teh smernicah imajo naslednji pomen:
1.

Banka je kreditna institucija s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje
bančnih storitev v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, ali banka države članice, ki je v skladu s
tem zakonom ustanovila podružnico na območju Republike Slovenije.

2.

Kreditojemalec je potrošnik oziroma fizična oseba, ki je sklenila potrošniško kreditno pogodbo za
namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.

3.

Potrošniška kreditna pogodba je pogodba, s katero banka potrošniku da ali obljubi, da mu bo
dala kredit v obliki odloga plačila, posojila ali drugega podobnega finančnega dogovora.
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4.

Kredit v CHF je kredit po potrošniški kreditni pogodbi, ki je nominiran v CHF ali vsebuje valutno
klavzulo v CHF. Pri kreditu, ki je nominiran v CHF, gre za kredit v tuji valuti CHF. Pri kreditu z valutno
klavzulo v CHF gre za kredit, vezan na valuto CHF, pri katerem kreditojemalec črpa in vrača kredit
(ki je sicer obračunan v valuti CHF) zgolj in le v valuti EUR (pred uvedbo evra v SIT).

5.

Glavnica je vsakokratni neodplačani skupni znesek črpanega kredita.

6.

Konverzija je sprememba obstoječega kredita v CHF v kredit v evrih v okviru teh smernic.

7.

Zahteva je vloga kreditojemalca za presojo upravičenosti do konverzije v okviru teh smernic.

8.

Izvajalec za presojo upravičenosti kreditojemalca do konverzije v okviru teh smernic je neodvisen
strokovnjak, registriran kot izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov in določen v
skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov v povezavi z Zakonom o
potrošniških kreditih.

9.

CHF je oznaka za švicarske franke.
2. POSTOPEK V OKVIRU SMERNIC

Kreditojemalec, ki meni, da je upravičen do konverzije v okviru teh smernic, lahko poda banki zahtevo
v zvezi z njegovim kreditom v CHF. Banka v roku 60 dni od dneva prejema zahteve preuči, ali je zahteva
v okviru teh smernic upravičena ali ne. Če banka zaradi številčnosti prejetih zahtev ugotovi, da zahteve
ne bo uspela preučiti v roku 60 dni, v roku 30 dni od prejema zahteve obvesti kreditojemalca, v kolikšnem
času bo preučila zahtevo.
V primeru, ko banka odloči, da zahteva v okviru teh smernic ni upravičena, lahko kreditojemalec svojo
zahtevo preda v presojo izvajalcu. V tem primeru banka izvajalcu posreduje kreditno dokumentacijo, ki
je potrebna za odločitev o zahtevi v okviru teh smernic. Izvajalec na podlagi kreditne dokumentacije, ki
mu jo je posredovala banka, v okviru in na podlagi teh smernic presodi, ali je zahteva v okviru teh
smernic upravičena.
Kreditno dokumentacijo, potrebno za odločitev o zahtevi v okviru teh smernic, ki predstavlja poslovno
skrivnost banke in/ali bančno tajnost in/ali bi njeno razkritje lahko povzročilo banki škodo, banka predloži
na vpogled zgolj in le izvajalcu, v obsegu, ki je potreben za odločitev o zahtevi v okviru teh smernic.
Izvajalec, ki prejme tako kreditno dokumentacijo, le-te ne sme posredovati in/ali je razkriti nobeni drugi
osebi ter jo mora skrbno varovati kot strogo zaupno pred kakršnimkoli razkritjem.
Kreditojemalec lahko zahtevo poda šele takrat, ko lahko zagotovi istovrstno in enakovredno
zavarovanje, kot je bilo dogovorjeno v potrošniški kreditni pogodbi za kredit v CHF, ob upoštevanju
pogojev banke, ki so veljavni v času konverzije, ter izpolnjuje pogoje, opredeljene v Sklepu Banke
Slovenije o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva. Če vsi navedeni pogoji niso izpolnjeni,
zahteva kreditojemalca ni upravičena.
V primeru upravičenosti zahteve v okviru teh smernic, bodisi po odločitvi banke, ali po presoji izvajalca,
banka preračuna obveznosti kreditojemalca do banke, kot je določeno v 4. točki teh smernic, in pripravi
ponudbo za konverzijo, ki jo posreduje kreditojemalcu.
V primeru konverzije banka in kreditojemalec ter morebitne druge pogodbene stranke potrošniške
kreditne pogodbe za kredit v CHF sklenejo novo potrošniško kreditno pogodbo o evrskem kreditu v
skladu z veljavno potrošniško in drugo zakonodajo, v kateri se dogovorijo o odplačilni dobi kredita in o
obrestni meri glede na veljavno ponudbo banke na dan sklenitve nove potrošniške kreditne pogodbe.
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V primeru, da kreditojemalec po vložitvi zahteve in seznanitvi s finančnimi učinki konverzije, konverzije
v okviru teh smernic ne sprejme, se šteje, da je od svoje zahteve odstopil in je ne more ponovno podati.
V primeru, če kreditojemalec zahtevo kljub temu kadarkoli ponovno poda, banka take zahteve ne preuči,
ampak obvesti kreditojemalca, da je njegova zahteva neupravičena.
V primeru dogovorjene oz. sklenjene konverzije v okviru teh smernic se šteje, da sta banka in
kreditojemalec in/ali morebitna druga pogodbena stranka potrošniške kreditne pogodbe za kredit v CHF
sklenila izvensodno poravnavo ter dokončno uredila medsebojna razmerja glede morebitne
(ne)izpolnitve pojasnilne dolžnosti banke in/ali morebitnih (ne)poštenih pogodbenih pogojev v
potrošniški kreditni pogodbi za kredit v CHF ter iz tega naslova drug do drugega nimata nobenega
zahtevka več.

3.

UPRAVIČENOST DO KONVERZIJE V OKVIRU SMERNIC

Konverzija v okviru teh smernic je upravičena, če naslednji pogoji niso izpolnjeni, in sicer:
1.

potrošniška kreditna pogodba za kredit v CHF, sklenjena v obdobju od dne 28. junija 2004 do dne
18. decembra 2007, mora v enostavnem in razumljivem besedilu vsebovati navedbo tuje valute
(CHF) in v primeru kredita, vezanega na CHF, tudi vrsto menjalnega tečaja, po katerem se
izračunava vrednost v domači valuti, kot je primeroma navedeno v Prilogi 1;

2.

pri potrošniški kreditni pogodbi za kredit v CHF, sklenjeni v obdobju od dne 19. decembra 2007 do
dne 7. avgusta 2010, mora besedilo pogodbe ali dodatek k pogodbi ali izjava kreditojemalca
vsebovati tudi enostavno in razumljivo besedilo glede tveganja, kot je primeroma navedeno v
Prilogi 2;

3.

potrošniška kreditna pogodba za kredit v CHF ne vsebuje nepoštenega pogodbenega pogoja, kot
je opredeljen v Prilogi 3.

4. PRERAČUN OBVEZNOSTI KREDITOJEMALCA PRI KONVERZIJI V OKVIRU SMERNIC
V primeru konverzije v okviru teh smernic se obveznosti kreditojemalca iz potrošniške kreditne pogodbe
za kredit v CHF preračunajo na naslednji način, in sicer:
1.

preostanek neodplačane glavnice v CHF se preračuna v evre ob upoštevanju menjalnega tečaja
EUR CHF, veljavnega na dan črpanja kredita v CHF;

2.

zapadle in neplačane pogodbene obresti, zamudne obresti ter stroški se obračunajo v skladu s
potrošniško kreditno pogodbo in preračunajo v evre ob upoštevanju menjalnega tečaja EUR CHF,
veljavnega na dan črpanja kredita v CHF;

3.

znesek neodplačane glavnice preračunane v evre v skladu s 1. točko tega poglavja ter znesek
zapadlih in neplačanih pogodbenih obresti, zamudnih obresti ter stroškov preračunanih v evre v
skladu z 2. točko tega poglavja predstavljata preostali dolg kreditojemalca do banke iz naslova
potrošniške kreditne pogodbe za kredit v CHF.

5. OBVEZNOSTI BANKE
Stroške konverzije v okviru teh smernic, ki vključujejo notarske stroške, sodne stroške vpisa v zemljiško
knjigo in stroške izvajalca, nosi banka.
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6. VELJAVNOST SMERNIC
Te smernice začnejo veljati z dnem njihovega sprejema na Nadzornem svetu Združenja bank Slovenije.

V Ljubljani, dne 10.11.2020
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PRILOGA 1
PRIMER VZORČNEGA BESEDILA
Primeroma bi lahko pogodba vsebovala naslednje določilo oziroma smiselno podobno določilo:
KREDIT, VEZAN NA TUJO VALUTO
Banka odobrava kreditojemalcu kredit v višini ____ CHF v evro protivrednosti po referenčnem tečaju
Evropske centralne banke za CHF na dan črpanja kredita, objavljenem v tečajnici Banke Slovenije.
Kreditojemalec bo vrnil kredit skupaj z obrestmi v ____ mesečnih anuitetah v evro protivrednosti po
referenčnem tečaju Evropske centralne banke za CHF na dan plačila, objavljenem v tečajnici Banke
Slovenije.
Predviden znesek mesečne anuitete na dan ____ znaša ____ CHF.
KREDIT V TUJI VALUTI
Banka odobrava kreditojemalcu kredit v višini ____ CHF.
Kreditojemalec bo vrnil kredit skupaj z obrestmi v ____ mesečnih anuitetah.
Predviden znesek mesečne anuitete na dan ____ znaša

____ CHF.

PRILOGA 2
PRIMER VZORČNEGA BESEDILA
Primeroma bi lahko pogodba ali dodatek k pogodbi ali izjava kreditojemalca ali morebiten drug dokument
vseboval naslednje določilo oziroma smiselno podobno določilo:
KREDIT, VEZAN NA TUJO VALUTO
Kreditojemalec potrjuje, da je seznanjen s tveganjem morebitne spremembe višine obveznosti odplačila
kredita v evrih, ki bi nastal kot posledica gibanja tečaja valute švicarski frank.
KREDIT V TUJI VALUTI
Kreditojemalec potrjuje, da je seznanjen s tveganjem najema kredita v tuji valuti švicarski frank.
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PRILOGA 3

1. PRIMER:

Plačilo po kreditni pogodbi ni določeno oziroma ni dovolj določeno.

PRIMER VZORČNEGA BESEDILA
Primeroma bi lahko kreditna pogodba za kredit, vezan na tujo valuto, vsebovala naslednje
določilo oziroma smiselno podobno določilo, in sicer:
Kreditojemalec črpa kredit (ki je v valuti CHF) v valuti SIT/EUR po menjalnem tečaju SIT/EUR CHF v
skladu s tečajnico banke, ki se uporablja v času črpanja kredita za nakupni menjalni tečaj SIT/EUR
CHF.1
Kreditojemalec odplačuje kredit (ki je v valuti CHF) v mesečnih anuitetah v valuti SIT/EUR po menjalnem
tečaju SIT/EUR CHF v skladu s tečajnico banke, ki se uporablja v času plačila mesečne anuitete za
prodajni menjalni tečaj SIT/EUR CHF.2
V zgoraj navedenih primerih banka uporablja tečajnico, ki je oblikovana izključno za določanje
nakupnega ali prodajnega menjalnega tečaja SIT/EUR CHF, pri kreditih, vezanih na valuto CHF.
opomba: Gre za kredit, vezan na valuto CHF, torej lahko kreditojemalec črpa in prejme kredit (ki je
sicer v valuti CHF) zgolj in le v valuti SIT/EUR, kar pomeni, da banka v vsakem primeru avtomatično
izvede menjavo valut.
2 opomba: Gre za kredit, vezan na valuto CHF, torej lahko kreditojemalec plačuje mesečne anuitete
kredita (ki je sicer v valuti CHF) zgolj in le v valuti SIT/EUR, kar pomeni, da banka v vsakem primeru
avtomatično izvede menjavo valut.
1

Podoben pogodbeni pogoj je vsebovala kreditna pogodba, ki je bila predmet obravnave SEU v zadevi
C-260/18 (Kamil Dziubak, Justyna Dziubak vs Raiffeisen Bank International AS).
Podoben pogodbeni pogoj je vsebovala kreditna pogodba, ki je bila predmet obravnave SEU v zadevi
C-312/14 (Banif Plus Bank Zrt. vs Marton Lantos, Martonne Lantos).

2. PRIMER:

Banka ima pravico do enostranskega odstopa od kreditne pogodbe.

PRIMER VZORČNEGA BESEDILA
Primeroma bi lahko kreditna pogodba vsebovala naslednje določilo oziroma smiselno podobno
določilo, in sicer:
V primeru, če se med odplačevanjem kredita menjalni tečaj SIT/EUR CHF spremeni za več kot __%
glede na menjalni tečaj EUR CHF na dan sklenitve kreditne pogodbe, ima banka pravico enostransko
odstopiti od kreditne pogodbe in od kreditojemalca zahtevati takojšnje vračilo celotne še neodplačane
glavnice kredita skupaj z morebitnimi obrestmi.
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3. PRIMER:

Banka ima pravico enostransko spremeniti kreditno pogodbo.

PRIMER VZORČNEGA BESEDILA
Primeroma bi lahko kreditna pogodba vsebovala naslednje določilo oziroma smiselno podobno
določilo, in sicer:
Banka si pridržuje pravico do enostranske spremembe obrestne mere v primeru večjih sprememb na
finančnem trgu tako, da kreditojemalca obvesti o novi obrestni meri, in se tako spremenjena obrestna
mera uporablja od datuma obvestila, ki je bilo poslano kreditojemalcu. Pri čemer se kot enostranska
sprememba obrestne mere ne šteje obvestilo kreditojemalcu o spremembi EURIBOR oziroma LIBOR
in posledično spremembi skupne obrestne mere v primeru dogovorjene spremenljive obrestne mere.
Podoben pogodbeni pogoj je vsebovala kreditna pogodba, ki je bila predmet obravnave SEU v zadevi
C-143/13 (Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei vs SC Volksbank Romania SA).
PRIMER VZORČNEGA BESEDILA
Primeroma bi lahko kreditna pogodba vsebovala naslednje določilo oziroma smiselno podobno
določilo, in sicer:
V primeru, če se med odplačevanjem kredita menjalni tečaj EUR CHF spremeni za več kot __% glede
na menjalni tečaj EUR CHF na dan sklenitve kreditne pogodbe, ima banka pravico enostransko
spremeniti kredit v valuti CHF v kredit v valuti EUR po menjalnem tečaju EUR CHF, veljavnem na dan
spremembe valute kredita. Kreditojemalec se zavezuje plačati stroške spremembe valute kredita
najpozneje v roku __ dni od dneva spremembe valute kredita.
Podoben pogodbeni pogoj je vsebovala kreditna pogodba, ki je bila predmet obravnave SEU v zadevi
C-627/15 (Dumitru Gavrilescu, Liana Gavrilescu vs SC Banca Transilvania SA, prej SC Volksbank
Romania SA SC Volksbank Romania SA – sucursala Campulung).

4. PRIMER:

Kreditojemalec je dolžan plačati nesorazmerno visoko nadomestilo v primeru
neizpolnitve svojih obveznosti iz naslova kreditne pogodbe.

PRIMER VZORČNEGA BESEDILA
Primeroma bi lahko kreditna pogodba vsebovala naslednje določilo oziroma smiselno podobno
določilo, in sicer:
V primeru neizpolnitve obveznosti kreditojemalca po kreditni pogodbi, je slednji dolžan plačati banki
obresti po obrestni meri 20% od vsakokratnega zneska zapadlih in neplačanih obveznosti po kreditni
pogodbi.1
opomba: Obrestna mera v višini 20% je navedena zgolj primeroma, lahko gre za katerokoli višino
obrestne mere, ki presega obrestno mero zakonskih zamudnih obresti.
1
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5. PRIMER:

Banka ima pravico enostransko določiti oziroma povišati stroške po kreditni
pogodbi, pri čemer kreditojemalec nima pravice odstopiti od kreditne pogodbe,
če so tako določeni oziroma povišani stroški previsoki glede na stroške,
dogovorjene ob sklenitvi kreditne pogodbe.

PRIMER VZORČNEGA BESEDILA
Primeroma bi lahko kreditna pogodba vsebovala naslednje določilo oziroma smiselno podobno
določilo, in sicer:
Banka ima pravico ob koncu vsakega poslovnega leta za naslednje poslovno leto spremeniti znesek
manipulativnih stroškov.
Banka ima pravico enostransko spremeniti višino obrestne mere in znesek stroškov ter uvesti nove
provizije in nove stroške, če se spremenijo stroški, potrebni za financiranje transakcije. Pri čemer se kot
enostranska sprememba višina obrestne mere ne šteje obvestilo kreditojemalcu o spremembi
EURIBOR oziroma LIBOR in posledično spremembi skupne obrestne mere v primeru dogovorjene
spremenljive obrestne mere.
V primeru, če zaradi spremembe katerekoli zakonske ali upravne določbe ali razlage le-te, banki
nastanejo dodatni stroški, ki jih ob sklenitvi kreditne pogodbe ni mogla predvideti, je kreditojemalec
dolžan na prvi poziv banke slednji plačati celotni znesek teh dodatnih stroškov.
V zgoraj navedenih primerih spremembe zneska manipulativnih stroškov ali zneska stroškov, potrebnih
za financiranje transakcije, ali nastanka dodatnih stroškov, kreditojemalec ni upravičen odpovedati
kreditne pogodbe oziroma od nje odstopiti, kljub spremembi pogojev, ki so bili dogovorjeni v kreditni
pogodbi ob njeni sklenitvi.
Podoben pogodbeni pogoj je vsebovala kreditna pogodba, ki je bila predmet obravnave SEU v zadevi
C-397/11 (Erika Joros vs Aegon Magyarorszag Hitel Zrt.), in kreditna pogodba, ki je bila predmet
obravnave SEU v zadevi C-51/17 (OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Kovoteleskezelo Zrt. vs Terez Hyes,
Emil Kiss)
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