
KORAK BLIŽE 

ZDRAVEMU NASMEHU.

  Ugodna obrestna mera.
  Odplačilna doba do 7 let. 
  Denar hitro nakažemo na 

vaš račun.

HITRI KREDIT ZA 
ZOBOZDRAVSTVENE STORITVE.

NAGRADA
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2020

NAJUGODNEJŠE
STANOVANJSKO POSOJILO S 
FIKSNO OBRESTNO MERO V 

VREDNOSTI 40.000 EUR ZA 10 LET



HITRI KREDIT ZA 

ZOBOZDRAVSTVENE STORITVE.

* Izračun prihranka se nanaša na izračun obrestne mere v  informativnem izračunu akcijske ponudbe potrošniškega kredita z 
nižjo obrestno mero (za obstoječe in nove komitente), sklenjenega v znesku 5.000 EUR za dobo 84 mesecev, v primerjavi z 
izračunom redne obrestne mere banke za tovrstni kredit. 

Posebna ponudba velja za rezidente Republike Slovenije, in sicer od 15. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Za pridobitev ugodnosti iz te ponudbe 
stranka predloži dokazilo (račun ali predračun), da bo opravila storitev v zobozdravstveni organizaciji v Sloveniji ali na Hrvaškem. 
V Intesi Sanpaolo Bank produkte odobravamo v skladu s poslovno politiko banke.

INFORMATIVNI IZRAČUN

Ponudba
OBSTOJEČI IN 
NOVI KOMITENTI**

NEKOMITENTI

Znesek kredita v EUR 5.000,00 5.000,00

Vrsta obrestne mere Fiksna Fiksna

Višina obrestne mere 5,00 % 5,50 %

Skupaj stroški v EUR 90,00 90,00

EOM*** 5,70 % 6,24 %

Mesečna anuiteta v EUR 70,67 71,86

Število mesečnih obrokov 84 84

Skupni znesek za odplačilo v EUR 6.025,84 6.124,84

Izračun je informativne narave in za banko ni zavezujoč.
Za pridobitev ponudbe je potrebno pri Intesi Sanpaolo Bank odpreti transakcijski račun z rednimi 
mesečnimi prihodki. Kredit je na voljo tudi brez odprtja transakcijskega računa, vendar je v tem primeru 
kreditna obrestna mera lahko višja.
V izračun EOM so vključene obresti in stroški odobritve kredita. V EOM ponudbe za komitente in 
nove komitente stroški pomožnih storitev niso vključeni, saj so odvisni od pogojev, ki jih pri pripravi 
informativnega izračuna ni mogoče enoznačno določiti (npr. strošek vodenja transakcijskega računa 
je odvisen od vrste TRR). EOM se spreminja, če se spremeni kakršenkoli podatek, ki je bil uporabljen pri 
izračunu. EOM je izračunan pod predpostavko, da se kredit koristi na dan prenosa v odplačilo.

** 

*** 

Če vas od sanjskega nasmeha loči le še finančna ovira, 
vam v Intesi Sanpaolo Bank ponujamo hitri potrošniški 
kredit z ugodno fiksno obrestno mero, ki ga lahko 
porabite za poplačilo zobozdravstvenih storitev. 

  Za 1 odstotno točko nižja obrestna mera od redne.
  Odplačilna doba do 7 let. 
  Denar hitro nakažemo na vaš račun.

ČAKA VAS 
IZJEMEN PRIHRANEK 

OD 199,12 EUR*



PAKET DIGITAL

NATO 2,99 € NA MESEC

PRVO
LETO0€

POSTANITE NAŠ KOMITENT PREK SPLETA 
IN ENO LETO POSLUJTE BREZPLAČNO!

Novi komitenti, ki odprete nov račun prek spleta in sklenete paket Digital, lahko kar 12 mesecev 
brezplačno koristite ugodnosti izbranega paketa! 

Ugodnost iz ponudbe paketa Digital velja do 31. 12. 2021.
Več o ponudbi in pogojih za pridobitev ugodnosti na www.intesasanpaolobank.si

Tu smo, da vam stojimo 
ob strani, zato izkoristite 
akcijsko ponudbo hitrega 
potrošniškega kredita in se 
brezskrbno nasmejte življenju!

PAKET DIGITAL
Paket vam prinaša vse najpogosteje uporabljene storitve za 
urejanje bančnih opravkov. Od digitalnega bančništva, kjer lahko 
z nekaj kliki skoraj vse uredite od doma, do neomejenih spletnih 
plačil in brezplačnih dvigov denarja na bankomatu.

PAKET DIGITAL VKLJUČUJE: 

vodenje transakcijskega računa,

izdajo debetne kartice Visa Inspire,

vodenje kartičnega računa debetne kartice 
Visa Inspire,

uporabo spletne in mobilne banke,

neomejene plačilne naloge v EUR do 50.000 
EUR preko spletne in mobilne banke,

SMS varnostni paket,

neomejene dvige gotovine z debetno kartico 
Visa Inspire na bankomatih Intese Sanpaolo 
Bank v Sloveniji in v tujini ter na bankomatih 
drugih bank v Sloveniji,

osnovni limit do zneska 5.000 EUR, brez stroškov 
odobritve in zavarovanja*,
možnost uporabe storitve Apple Pay.

* Osnovni limit sklenete v poslovalnici. Višino limita se določi glede na kreditno sposobnost in izpolnjevanje pogojev posameznika.
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Kontaktni center
T 080 13 18 
E info@intesasanpaolobank.si

Skeniraj QR kodo 
in nas poišči:
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Sedež Intese Sanpaolo Bank

Poslovalnica

Banka Intesa Sanpaolo d. d., Pristaniška ulica 14, 6502 Koper, Slovenija, matična številka: 5092221000, ID za DDV: SI98026305, 
registrski organ: Okrožno sodišče v Kopru, osnovni kapital: 22,173.218,16 EUR, BIC: BAKOSI2X, poravnalni račun: SI56 0100 0000 1000 153.
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