Hranilnica Lon v sodelovanju s FAKULTETO ZA
ORGANIZACIJSKE ŠTUDIJE v Novem mestu omogoča
ugodne kredite za financiranje plačila šolnine.
Znesek
Namen

Ročnost
Obrestna mera
Način zavarovanja
Stroški odobritve
Stroški vodenja
Način odplačila
Način porabe

odvisno od višine šolnine, šolnina in stroški povezani z odobritvijo
kredita, največ 5.000,00 EUR
namenski kredit z direktnim nakazilom na TRR FOŠ, lahko delno plačilo
šolnine ali v celoti, možno tudi poplačilo predhodno odobrenih
namenskih kreditov, odobrenih s strani Hranilnice
ENOSTAVNO
do 36 mesecev
DO
SREDSTEV
6 m EURIBOR + 4,00 %
ZA ŠTUDIJ!
plačilo zavarovalne premije po tarifi za gotovinske kredite ali
kreditno sposoben porok
20,00 EUR
brez stroškov vodenja
UIP, nekomitenti − izjemoma trajni nalog v primeru bonitetne stranke in le v primeru
zavarovanja s kreditno sposobnim porokom
direktno nakazilo na TRR FOŠ po računu; v primeru poplačila obstoječega kredita, nakazilo
na hranilnico po potrdilu za predčasno poplačilo kredita

znesek kredita

2.000,00

2.800,00

3.700,00

število mesecev

12

12

12

mesečna anuiteta

171 EUR

239 EUR

316 EUR

stroški odobritve kredita

20 EUR

20 EUR

20 EUR

31,13 EUR

43,58 EUR

57,59 EUR

nominalna obrestna mera

4,39 %

4,39 %

4,39 %

efektivna obrestna mera (EOM)

9,65 %

9,05 %

8,69 %

2.103,13 EUR

2.931,58 EUR

3.869,59 EUR

znesek zavarovalne premije

Skupni dolg

Izračun velja za komitente oz. nove komitente hranilnice in je zgolj informativne narave ter pripravljen na podlagi predpostavk veljavnih na dan
izdelave tega informativnega izračuna, zato za hranilnico ni zavezujoč. Obrestna mera je spremenljiva glede na spremembe referenčne obrestne
mere EURIBOR.
EOM je izračunan na podlagi Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK) na dan 31.01.2014 in se lahko spremeni, če se spremenijo podatki uporabljeni
za njegov izračun. V izračunu EOM niso zajeti stroški, ki bi nastali zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Skupni dolg predstavlja vse
stroške skupaj: stroške odobritve, glavnico, obresti.

Za več informacij pokličite 07 62 05 582.
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