
DH Srčni paket

Vračamo družbi

Več informacij na tel. št. 01 3000 200,  
na el. naslovu kontaktni.center@dh.si  
ali v poslovnih enotah hranilnice.

Za zaposlene v zdravstvu in zdravstveni negi, negovalce na domu 
ter zaposlene v domovih upokojencev.

Paket vključuje:

Gotovinski kredit z najugodnejšo obrestno mero in brez stroškov 
odobritve, 

+ 1 leto brezplačno vodenje računa,
+ 1 leto brezplačna uporaba mobilne in spletne banke. 

Ugodnosti DH Srčnega paketa so vam na voljo od 18.5. do 30.9.2020.



Ponudba je izključno informativne narave in ne predstavlja pravno zavezujoče ponudbe ali kakršnekoli 
poslovne zaveze za hranilnico. Hranilnica si pridržuje pravico do sprememb ter da brez obrazložitve 
zavrne sklenitev poslovnega razmerja. Hranilnica ne odgovarja za morebitne napake in ne daje nikakršnih 
garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij. Ob sklenitvi pogodbe preverite 
pogoje in lastnosti produkta in veljavno tarifo hranilnice. Maj 2020.

Informativni izračun za 84 mesečni kredit s fiksno obrestno mero 3,75 % za komitente in 
nekomitente:

Višina kredita Mesečni obrok 
kredita

Strošek 
odobritve

Strošek ocene 
tveganja

Mesečni strošek 
vodenja kredita

Skupni znesek 
kredita*

EOM

5.000,00 EUR 69,28 EUR 0,00 EUR 203,68 EUR 1,50 EUR 6.023,20 EUR 5,81%

*znesek kredita, ki ga plača kreditojemalec

ZAKAJ SO IZBRALI DH SRČNI PAKET?

Mateja,  
medicinska sestra

Mateja je dolgoletna 
stranka Delavske hranilnice. 
Za letošnje poletje z 
družino načrtuje dopust z 
avtodomom, za izvedbo 
išče najugodnejši gotovinski 
kredit. 

Mateja se odloči za DH 
Srčni paket in pridobi:

• kredit z najugodnejšo 
obrestno mero in brez 
stroškov odobritve,

• dodatno leto 
brezplačnega vodenja 
osebnega računa,

• dodatno leto 
brezplačne uporabnine 
spletne in mobilne banke.

Tomaž, 
zdravnik

Tomaž je stranka druge 
banke. Letošnje poletje 
želi izkoristiti za popolno 
prenovo atrija družinske 
hiše. V ta namen išče 
najugodnejši gotovinski 
kredit. Razmišlja tudi o 
menjavi banke.  

Tomaž se odloči za DH 
Srčni paket ter prenos 
osebnega računa na DH. 
Tako pridobi:

• kredit z najugodnejšo 
obrestno mero in brez 
stroškov odobritve,

• eno leto brezplačnega 
vodenja osebnega 
računa,

• eno leto brezplačne 
uporabnine spletne in 
mobilne banke.

Janja, negovalka v domu 
ostarelih

Janja je stranka druge banke. 
Izjemno rada kolesari, zato 
bo dopust izkoristila za 
kolesarsko turo po Sloveniji. 
Sanja o novem e-kolesu in 
za nakup išče najugodnejši 
gotovinski kredit. O menjavi 
banke ne razmišlja. 

Janja se odloči za DH 
Srčni paket, brez prenosa 
osebnega računa. Tako 
pridobi:

• kredit z najugodnejšo 
obrestno mero in brez 
stroškov odobritve, s 
povsem enakimi pogoji 
kot stranke DH.

Več informacij:

 01 3000 200       kontaktni.center@dh.si       poslovne enote hranilnice


