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EKO krediti na voljo sedaj tudi v Hypo Alpe Adria
V Hypo banki smo kot novo storitev na trgu ponudili stanovanjske EKO kredite,
za financiranje energetske prenove doma ali vikenda.
Namen EKO kredita je vnaprej določen in mora upoštevati točno določene omejitve.
Financiranje je namreč namenjeno energetski prenovi stavb in velja za:
•
•
•
•
•

obnovljive vire energije: solarni toplotni sistemi, fotovoltaični sistemi na strehah, naprave
na biomaso, električne toplotne črpalke, plinske toplotne črpalke;
ovoj stavbe: okna, vrata, toplotna izolacija zunanjih zidov, toplotna izolacija strehe,
toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru, toplotna izolacija tal;
naprave in sisteme za ogrevanje prostorov: plinski kotli, toplotna izolacija cevi, hidravlično
uravnoteženje in termostatski ventili za regulacijo, regulacija celotnega ogrevalnega
sistema;
sisteme za pripravo tople in sanitarne vode: plinski grelnik s hranilnikom, izolacija cevi za
toplo vodo;
prezračevanje in hlajenje: vračanje toplote odtočnega zraka (rekuperacija), klimatske
naprave in senčenje.

Zakaj naj bi se stranke odločile za EKO kredit v Hypu?
V Hypo banki ponujamo EKO kredite v zneskih do 75 % stroškov EKO investicije oziroma
maksimalno do 22.500 EUR. Stranka lahko kredit odplačuje od 13 mesecev in vse do 15 let.
Obrestna mera je za te kredite privlačna in znaša 6-mesečni EURIBOR + 1,6 %, mesečna
obveznost pa je lahko že od 40 EUR. Kredit se lahko zavaruje na klasičen način, z zastavo
nepremičnine ali pri zavarovalnici. Dodatno pa v Hypu priporočamo tudi dodatno zavarovanje
kreditojemalca za primer izgube zaposlitve, nezgodne smrti in trajne invalidnosti.
V spodnji preglednici je prikazan izračun EKO kredita, zavarovanega s hipoteko za
maksimalni znesek in dobo financiranja. S sklenitvijo EKO kredita lahko v primerjavi s
kreditom v okviru redne ponudbe prihranite tudi do 50 % pri obračunu obresti.
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Zgornji informativni izračun je informativne narave ter za banko ni zavezujoč. Efektivna obrestna mera (EOM)
je izračunana v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih na dan 30. 6. 2015. Izračun EOM upošteva pogoje za
stranke Hypo Alpe Adria, veljavne na dan izračuna kredita in predpostavko, da je črpan v enkratnem znesku na
zadnji dan v mesecu ter zavarovan s hipoteko. EOM se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli parameter,
uporabljen pri izračunu.

*Končna obrestna mera je odvisna od bonitete stranke in vrste zavarovanja. Na dan priprave izračuna vrednost 6mesečnega EURIBOR-ja 0,05 %, kar predstavlja skupno obrestno mero v višini 1,65 %. Skupna obrestna mera
ne more biti nižja od marže.

Vsem strankam bomo ob sklenitvi EKO kredita podarili še 1.000 točk Hypo Kluba –
programa zvestobe, ki jih lahko kasneje unovčijo za ekskluzivna Hypo darila ali ugodnosti
pri naših več kot 25 poslovnih partnerjih.
Stavbe, zgrajene po letu 2002, niso upravičene do EKO financiranja.
Stanovanjski EKO kredit je po svoji naravi specifičen, ima natančno določene pogoje in
namene, ki jih je potrebno izpolniti za pridobitev, hkrati pa sta zahtevana dokumentacija in
sam postopek odobritve prilagojena namenu.
Zato imamo v Hypo banki izobražene svetovalce, ki bodo strankam pravilno svetovali ter jim
predstavili postopek EKO kreditiranja ter vso dokumentacijo, ki je potrebna za odobritev tega
kredita, da se celoten postopek skrajša, stranke pa se izognejo nepotrebnim potem in s tem
povezanim stresom.
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