BREZOBRESTNI
KREDIT
Izberite nakup na obroke brez obresti.
V sodelovanju z banko Sberbank d.d. vam v podjetju OBI d.o.o. nudimo možnosti financiranja na podlagi
Pogodbe o kreditnem posedovanju št. APK-4/2019.

Kaj je EOM = 0 % KREDIT?
▪▪ kredit, ki ga sklenete v trgovskih centrih OBI
(bančno kreditni posrednik),

▪▪ namenjen je nakupu blaga in storitev v okviru
dejavnosti trgovskih centrov OBI,

▪▪ znesek kredita znaša od 500 EUR do 6.000 EUR,
▪▪ doba odplačevanja do 48 mesecev,
▪▪ obrestna mera 0,00 %,
▪▪ kredit brez stroškov odobritve in zavarovanja,
▪▪ odplačevanje preko SEPA direktne obremenitve

oziroma trajnega naloga v breme transakcijskega
računa kreditojemalca.

Kdo lahko pridobi
EOM = 0 % KREDIT?
Stranka - kreditojemalec, ki želi skleniti EOM = 0 %
KREDIT na prodajnem mestu, mora izpolnjevati
sledeče pogoje:

▪▪ starost od 18 do 75 let (ob izteku kredita),
▪▪ državljanstvo RS s stalnim prebivališčem
v Sloveniji,

▪▪ zaposlen, upokojen ali prejemnik rente,
▪▪ odprt osebni transakcijski račun (TRR) pri eni
izmed slovenskih bank oz. hranilnic z rednimi
mesečnimi prilivi.

Informativni izračun
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Dokumentacija, ki jo je potrebno
predložiti za odobritev kredita:
▪▪ osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list),
▪▪ davčna številka,
▪▪ obvestilo banke o prometu na kreditojemalčevem transakcijskem računu za zadnjih 12

mesecev, ki ga kreditojemalec prejme od banke po pošti na dom ali izpisek prometa na
TRR iz e-bančništva ali drug dokument, ki jih izda in potrdi matična banka kreditojemalca
in iz katerega so razvidni prilivi in odtegljaji kreditojemalca,

▪▪ kopija plačilne liste za zadnji mesec pred odobritvijo kredita ali odločba oziroma drug
dokument, izdan s strani izplačevalca pokojnine ali rente.

Dodatni pogoji:
Kreditna sposobnost za odobritev kredita se ugotavlja na način, da mora biti priliv iz naslova osebnega dohodka,
pokojnine ali rente, zmanjšan za obstoječe obveznosti iz naslova trajnikov (kreditne in lizing obveznosti), upoštevanja
vzdrževanih družinskih članov ter novo anuiteto kredita višji ali enak zakonsko določeni minimalni neto plači (na dan
1. 1. 2020 znaša 714,84 EUR).
Delodajalec je lahko tudi tuja pravna oseba, vendar je obvezno, da ima kreditojemalec transakcijski račun odprt pri
rezidenčni banki, kamor tudi prejema osebni dogodek.

Pomembne informacije:
Uporabljena kreditna obrestna mera je izražena kot letni odstotek zneska črpanega kredita in je fiksna.
*Efektivna obrestna mera (EOM) je v odstotku izražena stopnja, ki izraža razmerje med skupnimi stroški kredita (vsi stroški, vključno z obrestmi, provizijami, davki in drugimi vrstami dajatev, ki jih mora kreditojemalec plačati v zvezi s kreditno pogodbo in so
banki znani, brez dajatev in stroškov, ki jih mora potrošnik plačati pri nakupu blaga ali storitev ne glede na to, ali gre za kreditno
ali gotovinsko transakcijo, ter stroškov, ki jih potrošnik plača zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz kreditne pogodbe in skupnim
zneskom kredita in je na letni osnovi enaka sedanji vrednosti vseh prihodnjih ali obstoječih obveznosti (črpanj, plačil, stroškov), o
katerih sta se dogovorila banka in kreditojemalec. Izračun EOM je veljaven na dan izdelave izračuna in se lahko spremeni, v kolikor
se spremeni katerakoli predpostavka, ki vpliva na njegov izračun. Ta izračun je informativne narave in za banko nezavezujoč.
Pri izračunu kredita za komitenta banke se upošteva, da je stranka imetnik vsaj enega transakcijskega računa, na katerega prejema redne prilive iz naslova osebnega dohodka, za čas trajanja kreditne pogodbe. Strošek vodenja transakcijskega računa je
odvisen od vrste transakcijskega računa. Povezani stroški pomožnih storitev niso vključeni v izračun EOM, saj teh stroškov na dan
izdelave tega informativnega izračuna ni možno določiti vnaprej. Cene posameznih bančnih produktov in storitev so razvidne v
vsakokrat veljavni Tarifi nadomestil za storitve Sberbank banke d.d. Tarifa nadomestil je potrošniku na voljo v poslovnih prostorih
banke in na spletni strani banke www.sberbank.si.
Skupni stroški kredita so vsi stroški, vključno z obrestmi, provizijami, davki in drugimi vrstami pristojbin, ki jih mora kreditojemalec
plačati v zvezi s kreditno pogodbo in so banki znani, stroški, povezani s pomožnimi storitvami v zvezi s kreditno pogodbo, zlasti
zavarovalne premije, članarine, takse in stroški drugih pogodb, sklenjenih z banko; v
skupne stroške kredita se ne vštevajo notarski stroški in zavarovalne premije za zavarovanje blaga, katerega nakup se financira s kreditom.
Skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec, je seštevek skupnega zneska kredita
ter skupnih stroškov kredita.
Sberbank banka d.d. si pridržuje pravico, da zavrne odobritev kredita brez obrazložitve.

