
 

Sporo čilo za javnost št. 9/2015 

Na Hypo »Bankafe« na sejmu AGRA 
 

Hypo Alpe Adria vabi vse, ki bodo obiskali 53. mednarodni živilski sejem 
AGRA v Gornji Radgoni, v času od 22. do 27. avgusta 2015, da se oglasijo na 

Hypo prostoru in z nami spijejo kavo »Bankafe«.  

 

Hypo Alpe Adria že vrsto let kot razstavljavec svoje finančne storitve predstavlja na 
Mednarodnem živilskem sejmu AGRA. Letos smo v Hypu pripravili novo Avto financiranje , 
poleg tega, pa bomo vsem, ki nas bodo obiskali na sejmu, postregli s prav posebno kavo, ki 
smo jo poimenovali kar »Bankafe« . 

Avto financiranje 

Stranke lahko izbirajo med kreditom ali lizingom. Poleg nizke obrestne mere, že od 3-
mesečni EURIBOR + 2,99 %, bodo stranke pri nas lahko sklenile tudi eno najboljših 
zavarovanje za svojega jeklenega konjička. Doba odplačevanja je do 8 let, minimalni obrok 
že 20 EUR mesečno. Minimalni znesek financiranja je 399 EUR. Avto kredit vsebuje tudi 
zavarovanje stranke v primeru brezposelnosti, nezgodni smrti ali invalidnosti (kritje 6 
mesečnih obrokov).  

Za vse stranke, ki kupujejo novo vozilo, smo v Hypu pripravili tudi dvojno ugodnost . Vsem 
strankam, ki bodo odprle transakcijski račun (12-mesečno brezplačno vodenje) ali na novo 
sklenile bančni paket (E, PLUS ali TOP, 6-mesečno brezplačno vodenje), bomo prepolovili 
stroške odobritve financiranja  – kredit ali lizing (50 %).  

Bankafe 

Letošnji razstavni prostor Hypo Alpe Adria bo na sejmu AGRA drugačen. Namesto običajne 
stojnice oziroma razstavnega prostora bomo strankam na voljo v »Hypo caffeju«. Naši 
svetovalci bodo strankam ob finančnem svetovanju ponudili posebno »bančno kavo«, ki smo 
jo poimenovali »Bankafe«. S to novostjo želimo, da se vsi obiskovalci v našem okolju 
počutijo sproščeno in udobno. 

Spodaj sta prikazana informativna izra čuna  za kredit in lizing.  

Informativni izra čun za avto kredit, za 5.000 EUR, z obrestno mero 3- mesečni 
EURIBOR + 2,99 % 

Doba 
odpla čevanja 

(mesec) 

Stroški 
odobritve 

(EUR) 

Mesečni 
obrok 
(EUR) 

EOM* 
(%) 

Stroški 
zavarovanja 

(EUR) 

Skupni znesek 
za izplačilo 

(EUR) 

13 75,00  391,36 11,43 140,93 5.303,61 

36 75,00  145,38 6,57 167,48 5.476,16 

60 75,00  89,82 5,42 191,86 5.656,06 

96 75,00  58,63 4,96 262,29 5.965,77 

 

 

 



 

Informativni izra čun za avto kredit, za 5.000 EUR, z obrestno mero 3- mesečni 
EURIBOR + 2,99 %, s 50 % popustom pri stroških odob ritve  

Doba 
odpla čevanja 

(mesec) 

Stroški 
odobritve 

(EUR) 

Mesečni 
obrok 
(EUR) 

EOM* 
(%) 

Stroški 
zavarovanja 

(EUR) 

Skupni znesek 
za izplačilo 

(EUR) 

13 37,50 391,36 9,72 140,93 5.266,11 

36 37,50 145,38 5,93 167,48 5.438,66 

60 37,50 89,82 5,02 191,86 5.618,56 

96 37,50 58,63 4,70 262,29 5.928,27 

 

Informativni izra čun za avto lizing, za 5.000 EUR, z obrestno mero 3- mesečni EURIBOR 
+ 2,99 % 

Doba 
odpla čevanja 

(mesec) 

Stroški 
odobritve** 

(EUR) 

Mesečni 
obrok 
(EUR) 

EOM* 
(%) 

Skupni znesek za 
izplačilo (EUR) 

12 150,00  423,45 8,76 5.231,40 

36 150,00 145,38 5,07 5.383,68 

60 150,00 89,82 4,28 5.539,20 

96 150,00 58,63 3,83 5.778,48 

 

Izračun je informativne narave in za Hypo ni zavezujoč. Efektivna obrestna mera (EOM) je izračunana 
v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih na dan 14. 8. 2015. EOM se lahko spremeni, če se 
spremni katerikoli parameter, uporabljen pri izračunu.  

*Končna obrestna mera je odvisna od bonitete stranke in vrste zavarovanja. Na dan priprave izračuna 
vrednost 3-mesečnega EURIBORja znaša -0,022 %, zato skupna obrestna mera znaša 2,99 %. 
Skupna obrestna mera ne more biti nižja od marže.  

**Za lizing je strošek odobritve vezan na maloprodajno ceno vozila (MPC), zato se predvideva ob 20% 
pologu MPC: 6.250,00 EUR, oz. minimalno 150,00 EUR.  
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