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Odločili ste se, da boste pričeli z iskanjem novega doma. Kaj pa zdaj? Sledite spodnjim nasvetom, 
ki smo jih za vas pripravili na Gorenjski banki. Tako se boste izognili nepotrebnemu stresu in 
sprejeli najboljšo možno odločitev. 

Pred ogledom se spočijte in si pripravite seznam vprašanj, ki jih boste postavili prodajalcu 
oz. nepremičninskemu agentu. Dogovorite se za termin, ko boste imeli dovolj časa, da si 
nepremičnino podrobno ogledate, si po možnosti kaj zapišete, prostore fotografirate in se 
pozanimate o vseh pomembnih informacijah. 

NA KAJ MORATE BITI POZORNI PRI OGLEDU?
Da bodo vaši ogledi potekali čim bolj gladko, je tukaj seznam značilnosti nepremičnine, na katere 
bodite pozorni: 

□ Kakšna je kvadratura nepremičnine? Kakšna je postavitev prostora? 
□ Kakšno lokacijo ima nepremičnina? 
□ Če gre za novogradnjo, v kateri fazi gradnje je nepremičnina?
□ V kakšni soseski se nahaja?
□ Kakšna je vrsta ogrevanja v stanovanju?
□ Kakšen je pod v stanovanju?
□ Kakšna je izolacija nepremičnine oz. stavbe, v kateri je stanovanje?
□ Koliko svetlobe ima stanovanje čez dan? 
□ Ali ima nepremičnina vrt/teraso/balkon?
□ Katere priključke ima nepremičnina že urejene? 
□ Ali sta urejeni električna in vodovodna napeljava? 
□ Ali je urejena inštalacija za centralno kurjavo?
□ Na kakšnih mestih so vtičnice?
□ Kakšna okna ima stanovanje in kako je z njihovo predušnostjo?
□ Ali stanovanju pripada parkirno mesto? 

1. KORAK:

Ogled nepremičnine
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KATERA VPRAŠANJA POSTAVITI PRODAJALCU?
Za vas smo pripravili tudi seznam vprašanj, ki jih je ob ogledu dobro postaviti prodajalcu oz. 
agentu. Tako boste dobili vse pomembne informacije, ki lahko vplivajo na vaš nakup stanovanja. 

□ Zakaj ste se odločili za prodajo? 
□ Kako dolgo so trenutni stanovalci živeli v stanovanju/hiši?
□ Kako dolgo je nepremičnina že naprodaj?
□ Se nepremičnina prodaja prosta bremen (osebna služnost, krediti, izvršbe)?
□ Je nepremičnina zemljiškoknjižno urejena? Ali so na nepremičnini vpisane plombe?
□ Kako visoko je vplačilo v rezervni sklad?
□ Kako visoki so stroški po posameznih postavkah?
□ Ali je okolica hrupna podnevi oz. ponoči?
□ Koliko svetlobe dobi stanovanje čez dan?
□ Je v stavbi dovoljeno imeti hišne ljubljenčke? 
□ Se je v stanovanju kdaj kadilo?
□ Kakšni so medsosedski odnosi?
□ Ali je v stavbi stanovanja kakšna kolesarnica ali drugi skupni prostori? 
□ Ali je v ceno vključena garaža/parkirno mesto/klet? Če je vključeno parkirno mesto, ali je 

lastniško in vpisano v zemljiško knjigo? Če ni, je parkiranje rešeno kako drugače?
□ Kako je stavba izolirana? 
□ Ali je stanovanje vseljivo takoj ali je potrebna kakšna obnova?
□ Kdaj je bila nepremičnina nazadnje obnovljena? Kaj pa streha/fasada/okna/pod?
□ Je bila obnovljena tudi vodovodna napeljava? 
□ Je bila obnovljena električna napeljava?
□ Kako se nepremičnina ogreva? Koliko so stari radiatorji?
□ Ali so v bližini nepremičnine: šola, vrtec, trgovina, zdravstveni dom oz. bolnišnica, banka, 

javni prevoz … ?
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2. KORAK:

Pridobitev informativne ponudbe 
stanovanjskega kredita
Ko najdete svoj popoln 
bodoči dom, je čas, da z 
informativnim izračunom 
preverite, ali si ga lahko 
privoščite. Obiščite spletno 
stran Gorenjske banke in 
naredite informativni izračun 
vaše kreditne sposobnosti. 
Spletni informativni izračun 
stanovanjskega kredita ne 
vključuje akcijske ponudbe, 
tako da predlagamo obisk v 
eni od naših poslovalnic, kjer 
lahko prejmete individualno 
oblikovano ponudbo. 
Dogovorite se za termin 
obiska na www.gbkr.si.

3. KORAK:

Preverite zemljiško knjigo in 
dovoljenja
Pred podpisom pogodbe zahtevajte 
od prodajalca oz. od nepremičninske 
agencije izpisek iz zemljiške knjige, da 
se prepričate, ali je prodajalec res lastnik 
nepremičnine in ali so na njej solastniški 
deleži. Če ima nepremičnina več 
solastnikov, se morajo tudi ti strinjati s 
prodajo. Del nepremičnine, ki je predmet 
prodaje, mora biti formalno določen kot 
urejena etažna lastnina. 

Preverite, ali so na nepremičnino vpisane 
kakšne plombe (vpisi, ki še čakajo na 
vknjižbo). Bodite pozorni tudi na to, ali je na nepremičnini že vpisana bančna hipoteka. V tem 
primeru predlagamo, da vam prodajalec pridobi namero o izdaji izbrisne pobotnice z navedenim 
zneskom dolga oz. zahtevami banke za izbris hipoteke. 

Pred nakupom preverite še, ali ima nepremičnina vsa potrebna dovoljenja, kot sta pravnomočno 
gradbeno in uporabno dovoljenje. Poleg dovoljenj mora imeti nepremičnina tudi pravno formalno 
urejene dostope. 

www.gbkr.si/stanovanjski-kredit
www.gbkr.si/dogovorite-se-za-sestanek
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4. KORAK:

Podpis kupoprodajne pogodbe
Če ste stanovanje iskali s 
pomočjo nepremičninskega 
agenta, kupoprodajno 
pogodbo navadno priskrbi 
agencija. Lahko pa jo pripravi 
tudi odvetnik ali notar. 

Pogodbo najprej pozorno 
preberite in vsa vprašanja, 
pomisleke in morebitne 
spremembe predebatirajte 
s prodajalcem. Če se glede 
česa ne strinjate, raje poiščite 
dodano pomoč in zaprosite za 
mnenje strokovnjaka, preden 
podpišete končno pogodbo. 

Po podpisu pogodbe morate 
prodajalcu plačati aro, če je ta 
v pogodbi opredeljena. Nato 
mora prodajalec plačati davek 
na promet z nepremičninami 
ter dobiti potrdilo Finančne 
uprave, da je davek plačan. 
Nato prodajalec izroči izvod 
pogodbe notarju, ki overi 
podpise in shrani pogodbo. 
Če nakup poteka preko 
nepremičninske agencije, 
lahko pogodbo shrani tudi 
agencija.

Pred podpisom kupoprodajne pogodbe se z banko posvetujte o končnem roku plačila kupnine in 
preverite, ali bo banka lahko financiranje izpeljala v tem roku.

V primeru, ko prodajalec ne more počakati na informacijo o odobritvi kredita s strani banke, vam 
svetujemo, da aro izročite le ob navedbi, ko za odstop pogodbe ni krivda na vaši strani, pač pa 
dejavnik tveganja presoje odobritve kredita, celotna ara pripada nazaj vam (kupcu).

KAKŠNI STROŠKI VAS ČAKAJO OB NAKUPU STANOVANJA?
Poleg same cene nepremičnine vas ob nakupu najverjetneje čakajo še naslednji stroški:

· Strošek sestave kupoprodajne pogodbe.
· Strošek overitve podpisov.
· Davek na promet nepremičnin.
· Strošek vpisa v zemljiško knjigo. 
· Strošek posredniške provizije, če vam pri nakupu pomaga nepremičninski agent (ta znaša 

največ 4 % vrednosti stanovanja plus DDV).
· Strošek cenitve tržne vrednosti nepremičnine.
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5. KORAK:

Najem 
stanovanjskega 
kredita
Tukaj pridemo na vrsto mi. Nakup nepremičnine 
in najem stanovanjskega kredita sta pomembni 
odločitvi v vašem življenju, ki se jo morate lotiti 
premišljeno. Zato smo na Gorenjski banki za vas 
pripravili odgovore na najpogostejša vprašanja, 
ki si jih marsikdo postavlja, ko se prvič loti te 
odgovorne naloge. 

ČEMU JE NAMENJEN 
STANOVANJSKI KREDIT?

Stanovanjski kredit je namenski kredit. Z njim 
lahko financirate nakup, gradnjo ali prenovo 
hiše, stanovanja ali vikenda. Lahko ga uporabite 
za nakup zemljišča ali pridobivanje gradbene 
dokumentacije. Najamete ga lahko tudi za 
refinanciranje, kar pomeni, da z novim, ugodnejšim 
stanovanjskim kreditom odplačate predhodnega, 
ki je bil sklenjen po zahtevnejših pogojih. 

Stanovanjski kredit pa ni namenjen nakupu 
pohištva, avtomobila ali kakšne druge potrošne 
dobrine. Temu so namenjene druge vrste kreditov.  

KAJ JE TREBA UPOŠTEVATI PRI NAJEMU KREDITA?
Najprej razmislite, koliko denarja potrebujete. Nato se na banki z bančnim svetovalcem 
posvetujte, koliko kredita si lahko privoščite. Višina stanovanjskega kredita, ki ga lahko najamete, 
je odvisna od vaše odplačilne sposobnosti, od načina zavarovanja kredita in vaše bonitete. 
Ne glede na višino dohodka vam mora po odplačilu vseh obveznosti iz naslova vseh kreditnih 

in leasing pogodb vsak mesec ostati 
najmanj znesek v višini 76 % minimalne 
bruto plače, kot jo določa zakon, ki 
opredeljuje minimalno plačo. Če preživljate 
družinskega člana ali drugo osebo, ki jo 
morate preživljati po zakonu, vam mora 
ostati tudi znesek v višini prejemka, 
določenega za osebo, ki jo preživljate, 
po merilih, ki jih določa zakon, ki ureja 
socialno varstvene prejemke, za dodelitev 
socialne pomoči.

Obiščite našo spletno stran in opravite 
INFORMATIVNI IZRAČUN vaše kreditne 
sposobnosti.

Vse, kar  
morate vedeti o 
stanovanjskem 

kreditu

www.gbkr.si/izracun-kredita-spletni-kalkulator-gorenjska-banka/izracun-kreditne-sposobnosti/
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KAKO SKLENETE STANOVANJSKI KREDIT?
Odločitev za nakup nepremičnine za večino pomeni eno največjih in najzahtevnejših finančnih 
odločitev. Praviloma gre za posel, ki traja daljše obdobje, zato je prav, da nakup nepremičnine 
načrtujete po korakih. 

1. Prvi korak je odločitev za nakup izbrane nepremičnine v okviru vaših finančnih 
sposobnosti.

2. Nato sledi sklenitev kupoprodajne pogodbe, ki ni zavezujoča.
3. V zadnjem koraku pa sledi najem stanovanjskega kredita in podpis pogodbe pri notarju.

Ko se kreditojemalec odloči za najem 
kredita, banka preveri razpoložljivi 
denarni tok gospodinjstva, morebitne 
nepremične v vaši lasti, podatke o 
zaposlitvi ipd.
Banka boniteto stranke skladno z 
Zakonom o centralnem registru kreditov 
preveri tudi v sistemu Sisbon. 

Če želite skleniti stanovanjski kredit pri 
Gorenjski banki, vam bomo z veseljem 
priskočili na pomoč. Oglasite se v eni od 
naših poslovalnic in naši svetovalci vam 
bodo pripravili najugodnejšo ponudbo 
banke ter pomagali z napotki in vas vodili 
skozi celoten postopek.

KAJ JE INFORMATIVNI 
IZRAČUN?
Informativni izračuni so pripomoček, 
ko okvirno preverjamo, koliko kredita 
lahko dobimo ali kakšno mesečno 
obveznost (anuiteto) si lahko privoščimo. 
V poslovalnici pa nato bančni svetovalec 
pripravi individualni informativni izračun 
prilagojen vsaki stranki. Običajno so 
stroški in obrestne mere tisto, kar nas pri 
stanovanjskem kreditu najbolj zanima. 

Informativni izračuni so samo informativne 
narave, kar pomeni, da končna višina 
kredita, mesečna anuiteta in obrestna 
mera lahko precej odstopajo od prvotnega 
izračuna na spletu, saj ne upoštevajo značilnosti ali 
posebnosti posameznih strank ter ne upoštevajo 
akcijske ponudbe.

Kreditni svetovalec bo pregledal vaše celotno 
poslovanje z banko, preveril bo vašo kreditno 
sposobnost, ugotovil vaše finančne navade. Vse to bo 
vplivalo na pogoje zadolževanja, pa tudi na priporočljivo 
obliko zadolževanja. 

Banki je pred odobritvijo kredita treba predložiti: 

· dokazilo o višini plače ali pokojnine 

· podpisano upravno-izplačilno prepoved 

· pravnomočno gradbeno dovoljenje, lokacijsko informacijo ali osnutek kupoprodaj-
ne pogodbe· račun oziroma predračun 

· cenitveno poročilo 

· vinkulacijsko izjavo zavarovalnice, pri kateri je zavarovana zastavljena nepremični-

Banki je pred odobritvijo  
kredita treba predložiti: 
· dokazilo o višini plače ali pokojnine 

· podpisano upravno-izplačilno prepoved 

· pravnomočno gradbeno dovoljenje, lokacijsko  
 informacijo ali osnutek kupoprodajne pogodbe

· račun oziroma predračun 

· cenitveno poročilo 

· vinkulacijsko izjavo zavarovalnice, pri kateri je  
 zavarovana zastavljena nepremičnina.

Spletni  
informativni izračun  

je za vse enak. Ne pozna vašega 
poslovanja ali vaše kreditne 
sposobnosti in ne vključuje 
akcijske ponudbe. Zato je 

pomembno, da vam individualni 
informativni izračun pripravi 

kreditni svetovalec v  
poslovalnici.

KLIKNITE TUKAJ IN SE  
DOGOVORITE ZA  

SESTANEK! 

https://www.gbkr.si/kontakt/dogovorite-se-za-sestanek/
https://www.gbkr.si/kontakt/dogovorite-se-za-sestanek/
https://www.gbkr.si/kontakt/dogovorite-se-za-sestanek/
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KAKŠNE MOŽNOSTI 
STANOVANJSKIH 
KREDITOV NUDI 
GORENJSKA BANKA? 
Pri najemu stanovanjskega kredita 
izbirate med dvema oblikama 
obrestne mere. To sta fiksna ali 
nespremenljiva ter variabilna 
ali spremenljiva obrestna mera. 
Ključna razlika med obema je v (ne)
predvidljivosti višine mesečnega 
obroka. Fiksna oz. nespremenljiva 
obrestna mera pomeni stabilnost, 
saj je mesečna obveznost skozi 
celotno obdobje odplačevanja 
kredita enaka. Pri spremenljivi 
obrestni meri se lahko mesečne 
obveznosti spreminjajo, tako 
navzdol kot navzgor. 

Fiksna obrestna mera  ostane 
nespremenjena ves čas trajanja 
kreditne pogodbe, zato je mesečna 
obveznost v celotnem obdobju 
odplačevanja kredita enaka.  

Pri kreditu s spremenljivo obrestno mero je mesečna 
obveznost trenutno na začetku odplačevanja nižja, se pa 
lahko v času trajanja kreditne pogodbe tudi občutno zviša. 
Sestavljena je namreč iz dveh delov: iz nespremenljivega 
pribitka, ki ga določi banka, ter iz spremenljive vrednosti 
EURIBOR-ja, na katero banka in kreditojemalec nimata vpliva. 
Ta se skozi obdobje odplačevanja lahko spreminja, zato se 
bo skozi življenjsko dobo kredita verjetno spreminjala tudi vaša 
obrestna mera, posledično pa višina mesečne obveznosti (anuitete).

KAKO DOLGO BOSTE KREDIT 
ODPLAČEVALI?
Doba odplačevanja je odvisna od tega, koliko 
denarja potrebujete in kolikšno višino mesečne 
obveznosti si lahko privoščite. Odplačilno 
dobo 20 let ali manj boste izbrali, če boste 
kredit zavarovali pri zavarovalnici, zastavili 
nepremičnino, najeli kredit s fiksno obrestno 
mero ali se dogovorili za poroštvo fizičnih oseb. 
V primeru, da izberete odplačilno dobo nad 
20 let, se vam mesečna obveznost izračunava 
s spremenljivo obrestno mero, vezano na 
šestmesečni Euribor. Takšen kredit lahko 
zavarujete z zastavo nepremičnine. 

Znižajte  
stroške  

odobritve na 

0 €
Več informacij v najbližji 

poslovalnici.

Pri odločitvi za fiksno ali 

spremenljivo obrestno mero 

upoštevajte znesek in ročnost 

kredita, svoj proračun in 

nagnjenost k finančnim tveganjem. 

Fiksna obrestna mera vam 

zagotavlja stabilnost. Spremenljiva 

obrestna mera pa se skozi 

življenjsko dobo kredita spreminja.

https://www.gbkr.si/dogovorite-se-za-sestanek/
https://www.gbkr.si/dogovorite-se-za-sestanek/
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KREDIT ZA OBNOVO 
ALI GRADNJO SE 
LAHKO IZPLAČA TUDI 
V GOTOVINI.
Če banka presodi, da ste 
ustrezno kreditno sposobni in ob 
kakovostnem zavarovanju, vam 
kredit izplača v gotovini tudi do 
100 %. Pri tem podpišete le izjavo 
o namenski porabi kredita. To vam 
bo resnično olajšalo neprijetnosti s 
predračuni oz. poročili o namenski 
porabi kredita. V tem primeru banka 
spremlja namensko porabo.

Pridobite kredit skupaj s partnerjem 
ali dodaten kredit svojci z enim 
stroškom odobritve.

Ne skrbite za večkratne stroške 
kredita! V Gorenjski banki vse kredite 
znotraj družine obravnavamo kot 
en kredit, kar pomeni, da stroške 
odobritve zaračunamo samo enkrat. Če torej obstaja razkorak med tem, kar potrebujete, in tistim, 
kar zmorete plačati, vam z dodatnim kreditom morda lahko pomagajo svojci.  

ZAKAJ JE DOBRO RAZMISLITI TUDI O ZAVAROVANJU?
Ob najemu kredita je dobro razmisliti tudi o tem, koga bodo bremenile prevzete obveznosti, če se 
vam kaj zgodi. Priporočamo, da si zagotovite ustrezna zavarovanja – ta vam lahko prinesejo tudi 
boljše kreditne pogoje. 

S sklenitvijo življenjskega zavarovanja kreditojemalca se kredit v primeru vaše smrti, kritične 
bolezni ali nezgodne invalidnosti poplača iz zavarovanja in ne obremeni ne vaših dedičev in ne 
porokov. Zavarujete se lahko za visoko zavarovalno vsoto po dostopni premiji, saj zavarovanje 
ne vključuje varčevanja in se zavarovalna vsota z leti znižuje. Sklenite življenjsko zavarovanje 
kreditojemalca in pridobite tudi ugodnejše kreditne pogoje.

Življenjsko zavarovanje za primer smrti zagotavlja izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote 
upravičencu v primeru vaše smrti. Namenjeno je predvsem pokritju obveznosti, ki bi v takšnih 
okoliščina bremenile vaše bližnje. Tudi to 
vrsto zavarovanja odlikuje visoka zavarovalna 
vsota ob dostopni premiji, poleg tega pa je 
zavarovanje ugodno še z davčnega vidika. 

Banka v postopku odobritve ocenjuje, ali vam 
prihodki omogočajo odplačevanje želenega 
kredita oziroma ali si nepremičnino, ki jo 
želite kupiti, s svojimi prihodki dolgoročno 
lahko privoščite.  

Sestavni del postopka je tudi urejanje 

ustreznega zavarovanja. Stanovanjski 

kredit je lahko zavarovan:

·  z zastavo nepremičnine,  

·  zavarovanjem pri zavarovalnici ali  

·  poroštvom fizične osebe.

https://www.gbkr.si/zivljenjsko-zavarovanje-kreditojemalca
https://www.gbkr.si/zivljenjsko-zavarovanje-kreditojemalca
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6. KORAK:

Zavarovanje doma
ZAKAJ JE DOBRO ZAVAROVATI NEPREMIČNINO?
Zavarovana nepremičnina pomeni, da lahko zavarovanec prejme povračilo stroškov za morebitne 
poškodbe ali uničenje s strani zavarovalnice. V ta namen zavarovalnice ponujajo različne pakete.

KAKO IZBERETE PRIMERNO ZAVAROVANJE?
Z vidika pravilnika o oblikah in vrednotenju zavarovanj morajo biti nepremičnine zavarovane pred 
osnovnimi tveganji. To so, na primer:

- požari,

- izlivi vode, 

- poškodbe nevihte

- ter proti poplavam, če so te opredeljene kot potencialno tveganje. 

Lahko pa se individualno odločite še za dodatna zavarovanja, kot so:

- zavarovanje opreme (npr. pohištvo, glasbila, medicinsko opremo ipd.), 

- zavarovanje hišnih ljubljenčkov,

- protipotresno zavarovanje,

- zavarovanje za primer terorističnih dejanj,

- zavarovanje v primeru kibernetskega vdora itd.

Ko sklepate zavarovanje, računajte še na to, da mora biti zavarovalna polica za zastavljeno 
nepremičnino vinkulirana v korist banke.

7. KORAK:
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Še zadnji trenutki pred vselitvijo
Tako, kredit je zagotovljen, ključi nove nepremičnine so v vaših rokah. Kaj pa zdaj? Samo spodaj 
našteti koraki vas ločijo do trenutka, ko lahko samozavestno vstopite v svoje stanovanje in ga 
proglasite za svoj dom.

· Še enkrat preverite, ali je nepremičnina v stanju skladno s pogodbo in dogovorom.
· Uredite prepis priključkov:

- komunalne storitve,
- telekomunikacijske storitve,
- elektrika, 
- plin, 
- voda.

· Zamenjajte svoj stalni naslov.
· Zamenjajte ključavnice. 

Želimo vam uspešno selitev v vaš novi dom, kjer veljajo samo vaša pravila. 
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Prvi koraki 
do novega doma

SLOVARČEK UPORABNIH IZRAZOV

Anuiteta
Anuiteta oz. mesečna obveznost je znesek, s katerim se odplačuje kredit 
v določenem časovnem obdobju. Sestavljena je iz dela glavnice dolga ter 
pripadajočih obresti. 

Efektivna 
obrestna mera

Efektivna obrestna mera ali EOM je odstotna stopnja, ki odraža polno ceno 
kredita na letni ravni, vključno z vsemi z zakonom opredeljenimi stroški, 
povezanimi s kreditom. 

EURIBOR
EURIBOR je kratica za Euro Interbank Offered Rate. Gre za medbančno 
referenčno obrestno mero, po kateri si banke znotraj evrskega območja 
posojajo denar. 

Glavnica Glavnica predstavlja osnovni, pogodbeni znesek, ki ga je kreditojemalec 
dolžan plačati kreditodajalcu. Poleg glavnice odplačujemo še obresti.

Hipoteka Hipoteka ali zastava nepremičnine je oblika poroštva pri kreditih, kar 
pomeni, da za vračilo kredita jamčimo z zastavo nepremične.

Kredit Kredit predstavlja posojen denar v zameno za plačilo obresti ter glavnice na 
dogovorjen način ob dogovorjenem času.

Kreditodajalec
Kreditodajalec je pravna oseba, ki daje kredit. Med kreditodajalce spadajo 
banke, hranilnice in podjetja, ki imajo registrirano dejavnost posredovanja 
kreditov. 

Kreditojemalec Kreditojemalec je oseba ali podjetje, ki najema kredit pri banki, hranilnici ali 
drugem kreditodajalcu.

Obresti Obresti so cena denarja, ki jo mora kreditojemalec plačati kreditodajalcu za 
kredit.

Provizija Provizija je znesek, ki ga banka zaračuna za svoje opravljene storitve.

SISBON

SISBON je elektronski sistem izmenjave informacij o boniteti strank, ki so 
fizične osebe. V SISBON se zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo 
na dejansko in potencialno zadolženost ter korektnost izpolnjevanja 
pogodbenih obveznosti fizičnih oseb, torej posameznikov. 

Ta sistem je 1. januarja 2016 v upravljanje prevzela Banka Slovenije, ki je tako 
postala upravljavec sistema in zbirke podatkov o boniteti strank.

Več informacij: www.sisbon.si

Vinkulacija

Vinkulacija zavarovalne police pomeni vnaprej dano izjavo zavarovanca, 
da bo zavarovalnica po nastopu zavarovalnega primera (škode) izplačala 
zavarovalnino najprej banki, ki z vinkulacijo nastopi kot upravičenec po 
zavarovalnici polici.

V veliki večini primerov bo banka odobrila izplačilo zavarovalnine lastniku 
nepremičnine (zavarovancu = kreditojemalec), predvsem v kolikor se 
kreditojemalec z banko dogovori, da bi nepremičnino rad obnovil s sredstvi 
zavarovalnine in bo tako kredit odplačeval naprej, ter vzpostavil prvotno 
stanje zastavljene nepremičnine. Banka ne bi odobrila izplačila zavarovancu 
v primeru, da kreditojemalec ne bi redno odplačeval kredita oz. ne bi obnovil 
poškodb na zastavljeni nepremičnini.

http://www.sisbon.si/


Gorenjska banka
www.gbkr.si
04 20 84 312

Moj 
dom, 
moja 
pravila.

Vodič je zgolj informativne narave. Gorenjska banka 
namenja skrbno pozornost pravilnosti in točnosti 
podatkov, kljub temu pa lahko pride do napak, zato 
banka ne prevzema odgovornosti za morebitne 
napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih 
podatkov. Zato vas vabimo, da se pred sprejetjem 
odločitve posvetujete z našimi bančnimi strokovnjaki 
in pridobite dodatne informacije.

https://www.facebook.com/gorenjskabanka

