Izkoristite posebno ponudbo NLB kreditov!
V sodelovanju z NLB d.d., ponujamo ugodno, hitro in preprosto kreditiranje* naših storitev:
 Obrestna mera z dobo odplačila do 24 mesecev je 0,00 %
 Ugodni krediti tudi z daljšo dobo odplačila
 Komitenti in ne komitenti banke izenačeni pri stroških odobritve in stroških zavarovanja
 Krediti so zavarovani pri zavarovalnici
*Ponudba kreditov velja do vključno 31.08. 2014.

Primeri informativnega izračuna kredita
Znesek
kredita

Odplačilna
doba

Fiksna
Obrestna
mera

Mesečna
obveznost

Stroški
odobritve

Zavarovalna
premija

EOM*

Skupni znesek,
ki ga plača
kreditojemalec

500

12

0,00 %

41,67 €

25,00 €

5,05 €

11,23 %

530,05 €

1.000

12

0,00 %

83,33 €

25,00 €

10,10 €

6,30 %

1.035,10 €

1.500

24

0,00 %

62,50 €

25,00 €

20,40 €

2,88 %

1.545,40 €

**Efektivna obrestna mera ali EOM je letna stopnja, ki odraža dejansko ceno denarja in se izračuna z upoštevanjem pogojev kredita, to je skupnega zneska kredita, roka
črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, obrestne mere, stroškov plačilnega prometa, stroškov odobritve in zavarovanja kredita; njen izračun pa je kot
informacija namenjen kreditojemalcu in za izpolnitev zahteve po izračunu EOM v skladu z zakonskimi določbami Zakona o potrošniških kreditih. Efektivna obrestna mera
je informativne narave in se lahko spremeni, če se spremeni katera koli od postavk pri izračunu.
To obvestilo in izračuni so informativne narave in so izdelani na podlagi pogojev, ki veljajo na dan 23. 07. 2013, za kredit, ki bi ga odobrili na dan 31. 07. 2013.
NLB d. d. si pridržuje pravico spremeniti pogoje kreditiranja iz tega obvestila.

Kako do kredita?
S predračunom ali računom urološke ambulante Urologija d.o.o. se oglasite v katerikoli NLB Poslovalnici.
Če želite kar najhitreje urediti vse potrebno za podpis kreditne pogodbe, s seboj prinesite še:






svoj osebni dokument (osebna izkaznica, potni list),
davčno številko,
upokojenci: zadnji prejeti odrezek pokojnine iz ZPIZa in izpolnjeno Vlogo za odobritev kredita,
zaposleni: s strani delodajalca potrjeno Vlogo za odobritev kredita in Upravno izplačilno prepoved,
če niste stranka NLB tudi potrdilo druge banke o prejemkih in odtegljajih za zadnjih šest mesecev.

Vlogo za odobritev kredita si lahko natisnete tudi s spletne strani www.osebnikredit.si, kjer se lahko naročite tudi na
posvet z NLB kreditnim svetovalcem.

Podrobnejše informacije o kreditih iz tega obvestila in pogojih, ki bodo veljali, ko se boste odločili za
sklenitev pogodbe, lahko dobite na telefonski številki 01/477 21 10, NLB d.d., Oddelek za sklepanje
povezanih poslov.

