Ekskluzivni stanovanjski krediti
za kupce stanovanj v soseski
Grofice Vransko
Samo za komitente Gorenjske banke!
Odplaèilna doba, zavarovanje in višina kredita
do 30 let

za komitente, ki so mlajši od 40 let,
najamejo stanovanjski kredit
v evrih in ga zavarujejo z zastavo
nepremiènine

do 20 let

za komitente, ki najamejo stanovanjski
kredit v evrih in ga zavarujejo z zastavo
nepremiènine, s poroštvom fiziènih oseb
ali ga zavarujejo pri zavarovalnici

Obrestne mere* za kredit v evrih
nad 1 do 10 let

6-meseèni EURIBOR + 1,80 % + NOM 2,60 %

nad 10 do 20 let

6-meseèni EURIBOR + 1,90 % + NOM 3,00 %

nad 20 do 30 let

6-meseèni EURIBOR + 1,90 %

*Obrestne mere veljajo za kupce stanovanj v soseski Grofice Vransko, ki sklenejo
življenjsko zavarovanje in so oziroma so pripravljeni postati komitenti Gorenjske banke. To
pomeni, da imajo pri Gorenjski banki odprt prilivni osebni raèun v okviru banènih paketov
Standard, Super ali Top. Za kupce, ki ne izpolnjujejo tega pogoja se obrestni pribitek zviša
za 1,10 odstotne toèke. Obrestna mera za stanovanjski kredit je sestavljena iz seštevka
referenène obrestne mere in nespremenljivega obrestnega pribitka za celotno dobo
odplaèevanja kredita. Kot referenèna obrestna mera se za kredite v evrih uporablja
6-meseèni EURIBOR. Višina fiksnega obrestnega pribitka je odvisna od vrste kredita,
poslovnega sodelovanja in roènosti kredita.

INFORMATIVNI IZRAÈUNI
Krediti z referenèno obrestno mero
znesek

obrestna mera*

doba odplaèila

stroški
odobritve

anuiteta

letna EOM**

skupni znesek, ki ga
plaèa kreditojemalec***

50.000 €

6-meseèni EURIBOR + 1,9 %

240 mesecev

490,00 €

250,58 €

2,02 %

60.631,49 €

70.000 €

6-meseèni EURIBOR + 1,9 %

240 mesecev

490,00 €

350,81 €

1,99 %

84.688,08 €

50.000 €

6-meseèni EURIBOR + 1,8 %

120 mesecev

490,00 €

455,60 €

2,02 %

55.164,50 €

70.000 €

6-meseèni EURIBOR + 1,8 %

120 mesecev

490,00 €

637,84 €

1,96 %

77.034,29 €

Krediti z nominalno obrestno mero
znesek

obrestna mera

doba odplaèila

stroški
odobritve

anuiteta

letna EOM**

skupni znesek, ki ga
plaèa kreditojemalec***

50.000 €

3,0 %

240 mesecev

490,00 €

277,30 €

3,15 %

67.044,96 €

70.000 €

3,0 %

240 mesecev

490,00 €

388,22 €

3,12 %

93.666,94 €

50.000 €

2,6 %

120 mesecev

490,00 €

473,63 €

2,84 %

57.328,30 €

70.000 €

2,6 %

120 mesecev

490,00 €

663,08 €

2,78 %

80.063,62 €

*
**
***

6-meseèni EURIBOR znaša 0,00%.
Letna efektivna obrestna mera je informativne narave. Izraèun upošteva pogoje, veljavne na dan izdelave, ob predpostavki, da je korišèen v enkratnem znesku zadnji dan v
tekoèem mesecu. V izraèun niso vkljuèeni dejanski stroški hipoteke.
V izraèunu navedeni skupni znesek, ki ga mora plaèati kreditojemalec, upošteva skupni znesek kredita, kreditne obresti in stroške odobritve kredita.

EKSKLUZIVNI STANOVANJSKI KREDIT ODLIKUJEJO POMEMBNE PREDNOSTI:
• kreditni pogoji so ugodnejši od standardne ponudbe stanovanjskih kreditov Gorenjske banke,
• projekt izgradnje soseske financira Gorenjska banka, zato je cenitev stanovanj že na voljo,
• posebna ugodnost je na voljo za družinske èlane, ki najamejo stanovanjske kredite za isto nepremiènino in jih zavarujejo s hipoteko
(stroške odobritve plaèa le en kreditojemalec).

Dodatne informacije:
• projektni.krediti@gbkr.si ali 031 44 11 44

Za morebitne napake v tisku ne odgovarjamo. Vabimo vas, da veljavne pogoje in lastnosti storitve preverite v banki. Gorenjska banka, d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj.

Višina stanovanjskega kredita je odvisna od odplaèilne sposobnosti kreditojemalca in naèina zavarovanja kredita pri Gorenjski banki.

