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V Hypu konverzija kreditov v valuti CHF v EUR brezplačno
V luči nedavnih dogodkov v zvezi z nihanjem valute CHF se je Hypo AlpeAdria-Bank d.d. odločila, da vsem strankam, ki imajo kredite v valuti CHF in to
želijo, omogoči brezplačno konverzijo le-teh v domačo valuto.
Hkrati se je z današnjim dnem v vodstveno ekipo Hypo banke vrnila Elica
Vogrinc.
Zaradi nedavne občutne spremembe tečaja EURCHF v Hypo banki zaznavamo porast
zanimanja naših strank za konverzijo obstoječih kreditov v valuti CHF v domačo valuto.
Zaradi te spremembe so se namreč kreditne obveznosti strank ustrezno povečale. Ker je
gibanje tečaja v prihodnosti negotovo, se stranke v večjem številu odločajo za konverzijo teh
kreditov v domačo valuto. Z brezplačno storitvijo bodo stranke prihranile in si tako zmanjšale
morebitno dodatno tveganje gibanja tečaja v prihodnosti. Ponudba brezplačne konverzije
kreditov v Hypu velja do 28. februarja 2015.
V Hypo banki sicer strankam svetujemo, da je smiselno razmisliti o konverziji v evre, sploh
pri kreditih z ročnostjo 10 in več let. Če pa se stranke ne bodo odločile za konverzijo, ker
želijo "še malo počakati", pa jim svetujemo, naj svoj kredit, še posebno če gre za pravne
osebe, ustrezno zaščitijo pred valutnimi tveganji.
Elica Vogrinc, ki je danes ponovno prevzela vodenje področja poslovanja z občani v Hypo
banki: »Z brezplačno konverzijo kreditov iz valute CHF v EUR želimo strankam vsaj malo
olajšati nenadno povečanje kreditnih obveznosti. Je pa vsak primer zgodba zase, zato vse, ki
imajo kredite v CHF valuti, vabimo, da se oglasijo v eno izmed Hypo poslovalnic in skupaj z
naši svetovalci najdejo za njih najbolj optimalno rešitev.«
Konverzijo kredita je mogoče urediti v vsaki Hypo poslovalnici, z izpolnitvijo in oddajo vloge
za konverzijo. Na podlagi vloge banka obravnava predlog za konverzijo in spelje vse
ustrezne postopke ter pripravi aneks k obstoječi kreditni pogodbi. Do 28. februarja 2015 je
izdelava tega aneksa brezplačna. Če se aneks sklepa v obliki notarskega zapisa (hipoteka),
je za to potreben narok pri notarju, pri čemer stranko bremenijo notarski stroški. Če je kredit
zavarovan pri zavarovalnici, pa je za konverzijo potrebna še dodatna obravnava (odobritev)
zavarovalnice. Čas trajanja postopka v povprečju traja nekaj dni.
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