AKTUALNE AKCIJSKE PONUDBE
1. DH AVTO KREDIT
Ročnost
do 84 mesecev

Obrestne mere
3,70 %

Strošek lastnega zavarovanja
2,50 %

Strošek odobritve:
•
1,00 % od zneska kredita;
•
v primeru poplačila drugih avto kreditov ali leasingov stroškov odobritve ni
Strošek vodenja kredita: 1,50 EUR mesečno
Pogoji za odobritev kredita:
-

obrestna mera velja za imetnika in neimetnika osebnega računa v hranilnici,
črpanje kredita je namensko prodajalcu vozila na podlagi pedračuna, računa ali kupoprodajne
pogodbe,
kredit je namenjen nakupu novega ali rabljenega vozila in plačilu avtomobilskega zavarovanja
ali poplačilu manj ugodnih avto kreditov ali leasingov,
financiranje v višini do celotne vrednosti avtomobila in avtomobilskega zavarovanja.

Akcijska ponudba velja od 1.10.2019 do preklica.

2. HITRI KREDIT ZA KMETOVALCE
Ročnost
do 36 mesecev

Znesek kredita
do 20.000,00 EUR

Obrestna mera
5,80 %

Stroški odobritve, ocene tveganja in vodenja se obračunajo v skladu s tarifo za potrošniške kredite.
Pogoji za odobritev kredita:
•
•
•
•
•
•

namenjen je financiranju kmetijske dejavnosti (za obratna sredstva ali investicijo),
kreditna ocena kreditojemalca mora biti najmanj B-,
kmetovalec mora imeti v hranilnici odprt osebni račun vsaj 1 leto,
kreditojemalec redno poravnava svoje obveznosti do hranilnice zadnjih 12 mesecev,
kreditojemalec nima negativnih dogodkov v SISBON-u v zadnjih 12 mesecih,
možnost črpanja kredita na osebni račun kmetovalca v DH, brez dodatne dokumentacije o
namenskem črpanju

Akcijska ponudba velja od 1.1.2020 do preklica.

3. AKCIJSKI KREDIT ZA KMETOVALCE
Ročnost
do 360 mesecev

Znesek kredita*
do 500.000,00 EUR

Obrestne mere
6M EURIBOR + 2,40 %

*V primeru višjega zneska kredita se OM in stroški lahko povečajo.

Strošek odobritve: 1,50 % od zneska kredita, min. 150,00 EUR, max. 3.000,00 EUR
Strošek vodenja kredita: 1,50 EUR mesečno
Delavska hranilnica d.d. Ljubljana
Miklošičeva c. 5, SI - 1000 Ljubljana
T: 01 / 30 00 200
E: info@delavska-hranilnica.si
www.delavska-hranilnica.si

Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču
v Ljubljani, št. reg. vl. 1/10529/00.
Osnovni kapital: 20.279.627,80 EUR
Matična številka družbe: 5448557000
ID za DDV: SI47523638

Predsednik nadzornega sveta:
dr. Franjo Štiblar.

Pogoji za odobritev kredita:
-

obrestna mera velja za imetnika osebnega računa v hranilnici,
kredit je namenjen novim investicijam na kmetiji ali poplačilu obstoječih, manj ugodnih
kreditov,
kredit se zavaruje s hipoteko. Višina obrestne mere se poveča za 1% točko v primeru, da
vrednost kredita presega 60% vrednosti nepremičnine.

Akcijska ponudba velja od 10.07.2020 do preklica.
4. DH SRČNI PAKET: Vračamo družbi
-

Gotovinski kredit, namenjen zaposlenim v zdravstvu in zdravstveni negi, negovalcem na domu
ter zaposlenim v domovih upokojencev.

-

Najugodnejša obrestna mera:
Imetnik OR

do 84 mesecev
-

3,75% oz. EURIBOR+3,25%

Brezplačno:
•
Stroški odobritve kredita,
•
1 leto vodenja osebnega računa,
•
1 leto uporabe mobilne in spletne banke.

Ponudba velja od 18.5.2020 do 30.9.2020.

Ljubljana, 10.07.2020

Neimetnik OR
3,75% oz. EURIBOR+3,25%

