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Hypo z drugačno ponudbo na Festivalu za tretje življenjsko
obdobje
Hypo Alpe Adria bo s svojo ugodno ponudbo finančnih storitev prisotna na
festivalu za tretje življenjsko obdobje, v Cankarjevem domu, v Ljubljani, v času
od 29 septembra do 1. oktobra 2015.
Vse obiskovalce Festivala vljudno vabimo, da se oglasijo na Hypo točki, z nami spijejo
»Bankafe« in se prepričajo o privlačni ponudbi finančnih storitev. Bančni svetovalci bodo na
voljo za vsa vprašanja, kot tudi predstavitev posebne ponudbe:
•
•
•
•
•

osebni transakcijski račun, ki ga bomo brezplačno vodili 12 mesecev (prihranek 25
EUR v prvem letu) + darilo 1000 točk Hypo Kluba;
paket bančnih storitev SENIOR, PLUS, E ali TOP, ki ga bomo brezplačno vodili 6
mesecev (v primeru TOP paketa je prihranek 72 EUR) + darilo 1000 točk Hypo
Kluba;
gotovinski kredit, kjer podarimo stroške odobritve (prihranek 300 EUR);
50 % popust na članarino za prvo leto Obročne Hypo MasterCard kartice;
stanovanjski kredit, pri katerem podarimo selitev.

Obročna Hypo MasterCard kartica omogoča nakupe na obroke (od 2 do 12 obrokov) ali v
enkratnem znesku, na vseh prodajnih mestih, ki so označeni z MasterCard oznako, doma in
v tujini. Imetnik kartice se z banko vnaprej dogovori za znesek limita in dan plačila porabe.
Nakup na obroke ni vezan na dogovore s posameznimi trgovci in zanj ni potrebna nobena
dodatna dokumentacija. Imetnik kartice po plačilu s kartico od banke prejme SMS
sporočilo, na katerega v 30 minutah od prejema odgovori s številom obrokov (2 do 12). Če
uporabnik kartice ne odgovori (ali ne odgovori pravočasno), bo za znesek obremenjen v
enkratnem znesku. Postopek nakupa na obroke je zaključen po prejemu povratnega SMS
sporočila o potrditvi nakupa. Ker kartica ni vezana na račun pri banki, jo lahko pridobijo tudi
stranke, ki še en uporabljajo storitev Hypo banke. Imetniki obročne Hypo MasterCard kartice
so nezgodno zavarovani doma in v tujini. Do 31. decembra 2015 v Hypu poteka še
posebna akcija za imetnike Obročne Hypo MasterCard kartice, kjer:
•
•

•

prepolovimo članarino za prvo leto;
povrnemo prvi obrok tistim, ki opravijo nakup na obroke v času od 1. 10. do 31. 12.
2015. 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;
podarimo 1000 točk programa zvestobe Hypo Kluba.

Avto financiranje je namenjeno za nakup novega ali rabljenega vozila, stranke pa 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 zavarovanj za svojega
jeklenega konjička. Doba odplačevanja je do 8 let, minimalni mesečni obrok že 20 EUR,
minimalni znesek financiranja pa 399 EUR. Avto kredit vsebuje tudi zavarovanje stranke v
primeru brezposelnosti, nezgodne smrti ali invalidnosti (kritje 6 mesečnih obrokov). V okviru
tega financiranja smo 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 %). V tabeli je informativni izračun za avto financiranje, za
5.000 EUR, z obrestno mero 3-mesečni EURIBOR + 2,99 %*.
Vrsta
Doba
Polovični
Mesečni
EOM*
Stroški
financiranja odplačevanja stroški
obrok
(%)
zavarovanja
(v letih)
odobritve*** (EUR)
(EUR)
(EUR)
Kredit
8
37,50
58,63
4,70
262,29
Lizing
8
75,00**
58,63
3,42
0,00

Skupni
znesek za
izplačilo
(EUR)
5.928,27
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 spremeni katerikoli
parameter, uporabljen pri izračunu.
*Končna obrestna mera je odvisna od bonitete stranke in vrste zavarovanja. Na dan priprave izračuna vrednost 3mesečnega EURIBOR-ja 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.

Stanovanjski kredit, pri katerem je vaš obrok lahko nižji od najemnine, je namenjen za
nakup ali obnovo vašega doma. Lahko izbirate med fiksno nominalno ali spremenljivo
obrestno mero, že od 3-mesečni EURIBOR + 1,99 % . Kredit lahko odplačujete 30 let,
sklene ga lahko več družinskih članov, s čimer se poveča skupni znesek kredita in zniža
znesek stroškov odobritve ter obremenitev posameznega člana družine. Pri gradnji ali
prenovi stanovanja ali stanovanjske hiše lahko izplačamo tudi do 80 % kredita v gotovini, v
primeru nakupa nepremičnine pa do 10 % kredita. Kredit, zavarovan z zastavo
nepremičnine, pa lahko najamete v višini do 75 % vrednosti nepremičnine, ki jo
zastavljate.
V tabeli je informativni izračun za stanovanjski kredit 50.000 EUR, z obrestno mero 3mesečni EURIBOR + 1,99 %*:
Doba
odplačevanja
(v letih)
15

Stroški
odobritve
(EUR)

Mesečni
obrok
(EUR)

460,00

321,52

EOM (%)

2,14

Skupni znesek za
plačilo (EUR)

58.334,35

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 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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