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Ljubljana, 7. 9. 2015 

Hypo Alpe Adria na MOS-u že 12. leto 
 

48. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti bo potekal od 8. do 13. septembra 
2015 na sejemskem razstavišču v Celju. Hypo Alpe Adria bo na sejmu s svojo 

posebno ponudbo že dvanajsto leto. 

Družabne in sejemske prireditve imajo v naših krajih že dolgoletno tradicijo. Ena največjih in 
najodmevnejših tovrstnih prireditev pri nas in v tujini je prav gotovo Mednarodni sejem obrti in 
podjetnosti v Celju. Hypo Alpe Adria, ki jo v Sloveniji predstavljata družbi Hypo Alpe-Adria-
Bank d.d. in Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o., s Celjskim sejmom sodeluje že vrsto let, letos 
že dvanajstič.  

Razstavni prostor Hypo Alpe Adria bo v hali L1. Vse obiskovalce sejma vabimo, da se 
oglasijo pri nas in z našimi svetovalci spijejo okusno kavo »Bankafe« . Ob kavi jim bodo 
predstavili še posebno ugodno finančno ponudbo in sicer: 

• osebni transakcijski ra čun: 12 mesecev brezplačno vodenje + 1000 točk zvestobe 
Hypo Kluba; 

• paket ban čnih storitev (PLUS, E, TOP):  6 mesecev brezplačno vodenje + 1000 točk 
zvestobe Hypo Kluba; 

• gotovinski kredit: brez stroškov odobritve; 
• obro čna Hypo MasterCard kartica (novost v Hypu): 50 % popust na članarino za 

obročno Hypo MasterCard kartico za prvo leto; 
• avto financiranje: 50 % popust na stroške odobritve kredita ali lizinga; 
• stanovanjski kredit: podarimo selitev v novi dom. 

Bankafe 

Letošnji razstavni prostor Hypo Alpe Adria bo malo drugačen. Poleg običajnega razstavnega 
prostora bomo strankam na voljo tudi 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. 

MOS je sinonim za inovativnost, razvoj in predstavitev dosežkov podjetnih ljudi. Prireditev je 
postala stičišče domačih in tujih podjetnikov, ki na enem mestu obiskovalcem predstavijo vse 
svoje izdelke in znanje. Dogodek letno privabi preko 100.000 obiskovalcev, ki prihajajo 
praktično iz vseh držav, kjer je Hypo Alpe Adria prisotna. Hypo bančni in lizinški svetovalci 
svojo pestro in kakovostno ponudbo vsako leto na sejmu predstavijo podjetnikom in fizičnim 
osebam.  

 
Podrobnosti finan čne ponudbe v Hypu (ugodnosti veljajo do 30. septemb ra):  
1. Osebni transakcijski ra čun, 12 mesecev brezplačno vodenje + 1000 točk zvestobe Hypo 
Kluba. 
Osebni bančni računi v Hypu vključuje Maestro kartico in omogoča brezplačne dvige na 
Hypo bankomatih po Sloveniji, plačilo SEPA direktnih bremenitev, uporabo spletne banke 
HYPOnet, možnost varnostnega SMS obveščanja o stanju na računu in zbiranje točk 
zvestobe Hypo Kluba. 



 

2. Paket ban čnih storitev (PLUS, E, TOP), 6 mesecev brezplačno vodenje + 1000 točk 
zvestobe Hypo Kluba. 
Hypo bančni paketi vključujejo najširšo možno paleto bančnih storitev (osebni račun, plačilne 
in kreditne kartice, limiti, trajniki, SEPA DD, dvigi na bankomatih, SMS obveščanje, spletna 
banka HYPOnet...) in zavarovalnih storitev po vaši meri, vključenih v ceno paketa.  
3. Gotovinski kredit, brez stroškov odobritve. 
Gotovinski kredit do maksimalnega zneska 5.000 EUR za obdobje od 12 do 36 mesecev. 
Ugodnost je možno koristiti ob prenosu poslovanja ter pristopu k enemu izmed osebnih 
bančnih paketov (PLUS, E ali TOP paket). Ob najemu kredita velja ugodnost 6 mesečnega 
brezplačnega vodenja paketa. 
4. Obročna Hypo MasterCard kartica, 50 % popust na članarino za obročno Hypo 
MasterCard kartico za prvo leto + 1000 točk zvestobe Hypo Kluba.  
Do 31. decembra 2015  pa bomo uporabnikom nove Hypove kartice dodali še dve darili:  
povrnili prvi obrok  tistim, ki opravijo nakup na obroke v času od 1. 10. do 31. 12. 2015 in 
prepolovili članarino za prvo leto.  Do enkratne povrnitve prvega obroka so upravičeni 
uporabniki, ki v času trajanja akcije opravijo nakup na najmanj 3 obroke. Znesek za povrnitev 
nakupov je omejen.  
Z obročno Hypo MasterCard kartico si lahko svoje nakupe razdelite na do 12 mesečnih 
obrokov. Hitro, preprosto in brez dodatne dokumentacije število obrokov določite kar z 
odgovorom na SMS sporočilo, ki ga prejmete ob nakupu. 
5. Avto financiranje, 50 % popust na stroške odobritve kredita ali lizinga. 
Velja za nakup rabljenega ali novega vozila. Izbirate lahko med kreditom ali lizingom. Poleg 
nizke obrestne mere, že od 3-mesečni EURIBOR + 2,99 %*, bomo za vas priskrbeli še 
ugodno avtomobilsko zavarovanje in 50 % popust na stroške odobritve v primeru prenosa 
poslovanja (kjer lahko koristite ugodnost 12 mesecev brezplačnega vodenja računa ali 6 
mesecev brezplačnega vodenja paketa bančnih storitev). 
Informativni izra čun za avto kredit, za 5.000 EUR, z obrestno mero 3- mesečni 
EURIBOR + 2,99 %*. 
Vrsta 
financiranja 

Doba 
odplačevanja 
(v letih) 

Polovični 
stroški 
odobritve*** 

(EUR) 

Mesečni 
obrok 
(EUR) 

EOM* 
(%) 

Stroški 
zavarovanja 
(EUR) 

Skupni 
znesek za 
izplačilo 
(EUR) 

Kredit  8 37,50 58,63 4,70 262,29 5.928,27 
Lizing  8 75,00** 58,63 3,42 0,00 5.703,48 
 
 Izračuna sta informativne narave in za Hypo nista zavezujoča. 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). Izračun predpostavlja MPC 6.250,00 
EUR 20 % polog oz. financirano vrednost 5.000,00 EUR. 
***Pri izračunu je upoštevan 50 % popust pri stroških odobritve ob odprtju osebnega transakcijskega računa ali 
sklenitvi bančnega paketa v okviru posebne ponudbe. 
 
6. Stanovanjski kredit, podarimo selitev v novi dom + do 1200 točk zvestobe Hypo Kluba. 
Stanovanjski kredit v Hypu z dobo odplačevanja do 30 let, možnostjo, da kredit odplačuje 
več družinskih članov hkrati in super ugodno obrestno mero, že od 3-mesečni EURIBOR + 
1,99 %*. V Hypu prihranite, saj vam ob sklenitvi Hypo stanovanjskega kredita podarimo 
selitev (v obliki darilnega bona, veljavnega 2 leti od sklenitve kredita). 
 
 
 



 

 
Informativni izra čun za stanovanjski kredit 50.000 EUR, z obrestno me ro 3-mese čni 
EURIBOR + 1,99 %*: 
 
Doba 
odpla čevanja 
(v letih) 

Stroški 
odobritve 
(EUR) 

Mesečni 
obrok 
(EUR) 

EOM (%) Skupni znesek za 
plačilo (EUR) 

15 460,00 321,52 2,14 58.334,35 
 
Informativni izra čun je informativne narave  ter za banko ni zavezujoč. Efektivna obrestna mera (EUO) je 
izračunana v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih na dan 31. 5. 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 
3-mesečnega EURIBOR-ja -0,005 %, kar predstavlja skupno obrestno mero v višini 1,99 %. Skupna obrestna 
mera ne more biti nižja od marže. 
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