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V Hypu za brezskrbno prihodnost na zdravih temeljih  
Kredit za poplačilo obveznosti lahko stranke sklenejo samo z osebnih 

dokumentom. 

V Hypu uvajamo nove storitve, prilagojene spremenjenim tržnim razmeram in potrebam 
strank. V marcu smo strankam ponudili Kredit za popla čilo obstoje čih obveznosti,  s 
katerim lahko združijo obstoječe kredite, lizinge, limite in / ali porabo na karticah v en obrok. 
Po potrebi oziroma na njihovo željo lahko s kreditom pridejo še do dodatne gotovine za 
nenamensko uporabo, v vrednosti 25 % financiranja.  
 
Prednosti kredita: 

• popla čilo  obstoječih kreditov, lizingov, limitov, porabe kartic; 
• preprost  in hiter proces  odobravanja; 
• 25 % vrednosti financiranja  lahko izplačamo v gotovini na račun stranke; 
• tudi za zaposlene za dolo čen čas. 

 
Značilnosti: 

• namenjen je  strankam Hypo banke in vsem, ki to postanejo (prenos poslovanja s plačo 
je pogoj za pridobitev kredita); 

• vrednost financiranja: do 30.000 EUR , možnost izplačila 25 % kredita v gotovini na 
račun stranke; 

• možnost izbire fiksne ali spremenljive obrestne mere ; 
• kredit se poravnava s trajnim nalogom v breme transakcijskega računa. 

 
Elica Vogrinc, direktorica področja poslovanja z občani: »S tem kreditom stranke dobijo 
priložnost, da prečistijo svoje tekoče obveznosti in osebne finance postavijo na zdrave 
temelje. Vabljeni v naše poslovalnice, kjer lahko dobite vse dodatne informacije o kreditu 
oziroma ga tudi sklenete«. 
V Hypu pa smo za vse stranke, ki se odločijo za najem Kredita za poplačilo obveznosti, pri 
pravili še poseben bonus: Ob sklenitvi kredita z odplačilno dobo do 12 mesecev podarimo 
300 točk zvestobe Hypo Kluba , ob sklenitvi kredita z dobo odplačevanja nad 12 mesecev 
podarimo 600 točk zvestobe Hypo kluba. Te točke lahko stranka koristi za praktična darila 
ali ugodnosti pri partnerjih kluba (podrobnosti kluba na www.hypoklub.si). 
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