
1 LETO

BREZPLAČNEGA 

VODENJA

IN ČLANARINE

 

POSEBNA

PONUDBA

ZA DEPOZITE

Posebna ponudba 
za člane sindikata
SDZNS

#VerjemiVase 
pridruži se Sparkasse

Posebna ponudba za nove imetnike 
paketa in kartice Diners Club Sparkasse

1 LETO BREZPLAČNEGA VODENJA
TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA V MALEM ALI SREDNJEM PAKETU

1 LETO BREZPLAČNE ČLANARINE 
ZA KARTICO DINERS CLUB SPARKASSE

Garancija na zadovoljstvo 

z brezplačnim vodenjem in članarino.

BREZ LEŽARIN IN POSEBNA PONUDBA ZA DEPOZITE
NOVE STRANKE IMAJO MOŽNOST POSEBNE OBRESTNE MERE 
NA DEPOZITE ROČNOSTI NAD 12 MESECEV.

Več na www.sparkasse.si



Stanovanjski kredit 
0,50 odstotne točke
nižja obrestna mera
v primerjavi z redno ponudbo

50% popust
na stroške odobritve
v primerjavi z redno ponudbo

Enake ugodnosti veljajo tudi v primeru poplačila manj ugodnih potrošniških in  
stanovanjskih kreditov pri drugih bankah.

 
Ponudba za stanovanjski kredit je informativna in velja izključno za zaposlene v podjetju, ki bodo postali stranke banke Sparkasse, odprli 
transakcijski račun, na katerega bodo prenesli redni mesečni dohodek ter sklenili ene enega izmed osebnih ali premoženjskih zavarovanj pri 
Wiener Städtische Zavarovalnica, Podružnica v Ljubljani. V primeru obstoječih strank, ki so člani sindikata, velja ponudba le za novo 
sklenjene posle. Izračun prihranka  upošteva stanovanjski kredit v višini 100.000 EUR in dobo odplačila 20 let, 50% popust na stroške odobritve 
in 0,5 % točko nižjo fiksno obrestno mero glede na redno ponudbo objavljeno na spletni strani banke in upošteva datum črpanja 01.03.2022. 
Efektivna obrestna mera znaša 1,798 % in vključuje fiksno letno obrestno mero v višini 1,70 %, strošek odobritve 345 EUR, interkalarne obresti ter 
strošek vodenja Udobnega računa s prenosom plače za čas trajanja kredita. Skupni strošek kredita je 18.911,80 EUR.  Višina obrestne mere se 
poviša, če zaposleni ne sklene pogodbe o vodenju transakcijskega računa pri banki ali enega izmed navedenih zavarovanj. Stanovanjski 
kredit bo zavarovan z zastavno pravico na stanovanjski nepremičnini. Veljavnost informativne ponudbe do 30.04.2022 oz. do preklica.

Primer prihranka pri stanovanjskem kreditu v višini 100.000 € 
z dobo odplačila 20 let in fiksno obrestno mero:

stroški odobritve
345 € 

nižji mesečni obrok
23,61 € 

 celotni prihranek pri kreditu
 5.487 € 

Potrošniški kredit 
 Znesek do 35.000 € z odplačevanjem do 7 let.  V omejenem 
obsegu in skladno s poslovno politiko celo do 10 let.

Brez stroškov ocene rizika kreditojemalca.

Brez stroškov vodenja kredita! 

1,0 odstotne točke
nižja obrestna mera
v primerjavi z redno ponudbo

50% popust
na stroške odobritve
v primerjavi z redno ponudbo

Primer prihranka pri potrošniškem kreditu v višini 20.000 € 
z dobo odplačila 7 let in fiksno obrestno mero:

stroški odobritve
210 € 

nižji mesečni obrok
9,52 € 

 celotni prihranek pri kreditu
 824,96 € 

Ponudba za potrošniški kredit je informativna in velja izključno za zaposlene v podjetju, ki bodo postali stranke banke Sparkasse ter odprli transakcijski 

račun, na katerega bodo prenesli redni mesečni dohodek. V primeru obstoječih strank, ki so člani sindikata, velja ponudba le za novo sklenjene posle. Izračun 

prihranka upošteva potrošniški kredit v višini 20.000 EUR in dobo odplačila 7 let, 50% popust na stroške odobritve in za 1,0 % točko nižjo fiksno obrestno 

mero glede na redno ponudbo objavljeno na spletni strani banke in upošteva datum črpanja 01.03.2022. Efektivna obrestna mera znaša 5,852 % in vključuje 

fiksno letno obrestno mero v višini 5,15 %, strošek odobritve 210 EUR, interkalarne obresti ter strošek vodenja Udobnega računa s prenosom plače za čas 

trajanja kredita. Skupni strošek kredita znaša 4.264,31 EUR. Višina obrestne mere se poviša, če zaposleni ne sklene pogodbe o vodenju transakcijskega 

računa pri banki. Veljavnost informativne ponudbe do 30.04.2022 oz. do preklica.
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