1,2,3! Kredit do 48 mesecev in do 8.000 EUR
Kredit je primeren za vsak nakup, ki je večji od 140 € in manjši od 8.000 €. Kredit poljubno
prilagodite svojim željam - izberete ustrezno število obrokov glede na to, v kakšnem času želite
poravnati kredit in kolikšen mesečni obrok je za vas sprejemljiv.

LASTNOSTI KREDITA
OBRESTNA MERA

7,95 % Fiksna, letno

STROŠEK ODOBRITVE

1,5 % od zneska kredita, minimalno 20 EUR, maksimalno 50 EUR
2,68 % letno od zneska kredita (za kredite do 12 mesecev)
3,50 % letno od zneska kredita (za kredite od 13 do 24 mesecev)
4,12 % od zneska kredita (za kredite od 25 do 36 mesecev)
4,43% od zneska kredita (za kredite od 37 do 48 mesecev)
do 48

STROŠEK ZAVAROVANJA
ŠTEVILO OBROKOV
MAKSIMALEN ZNESEK KREDITA
MAKSIMALEN ZNESEK KREDITA ZA
TUJE DRŽAVLJANE
MINIMALEN ZNESEK KREDITA

8.000 EUR
5.000 EUR
140 EUR

MINIMALEN MESEČNI OBROK

15 EUR

PRIMER INFORMATIVNIH IZRAČUNOV
VREDNOST KUPLJENEGA BLAGA

1.000 €

2.000 €

3.000 €

5.000 €

1.049,35 €

2.110,13 €

3.193,32 €

5.326,24 €

12

24

36

48

STROŠEK ODOBRITVE

20,00 €

30,00 €

45,00 €

50,00 €

STROŠEK ZAVAROVANJA

29,35 €

80,13 €

148, 32 €

276,24 €

MESEČNI OBROK

91,26 €

95,39 €

100,00 €

129,91 €

FIKSNA OBRESTNA MERA

7,95 %

7,95 %

7,95 %

7,95 %

ZNESEK KREDITA
ŠTEVILO OBROKOV

EOM
SKUPNI ZNESEK ODPLAČILA

16,59 %

13,35%

12,43 %

11,51%

1.095,34 €

2.289,89 €

3.600,61 €

6.236,91 €

V izračun EOM se vključujejo obresti, stroški odobritve in stroški zavarovanja (stroški zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti niso
vključeni v izračun EOM). EOM se spreminja, če se spremeni kakršenkoli podatek, ki smo ga uporabili pri njenem izračunu. EOM je izračunana
pod predpostavko, da se kredit koristi na dan prenosa v odplačilo. Informativni izračun temelji na predpostavki, da se obrestna mera v izbranem
obdobju ne spreminja. Sklenitev zavarovanja pri Zavarovalnici Triglav d.d. je obvezen pogoj za sklenitev kreditne pogodbe pod navedenimi
pogoji. Big Bang nastopa kot pooblaščeni kreditni posrednik Intese Sanpaolo Bank.
Strošek odobritve in zavarovanja kredita se pripišeta k vrednosti kupljenega blaga in se odplačujeta z anuitetnim odplačilom, vsakega 18. v
mesecu. Kredit se odplačuje preko SEPA Direktne obremenitve in sicer iz transakcijskega računa, ki ga ima kreditojemalec odprtega pri eni izmed
slovenskih bank ali hranilnic.

Kdo je lahko kreditojemalec?
• Državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
• Oseba, ki ima ob najemu kredita najmanj 18 let in ob zaključku kredita največ 75 let.
• Oseba, ki ima transakcijski račun odprt pri eni izmed slovenskih Bank ali Hranilnic ( oseba ne sme biti pooblaščenec ampak imetnik
transakcijskega računa) in nanj prejema plačo.
• Oseba, ki je zaposlena pri delodajalcu v Republiki Sloveniji in prejema plačo v Evrih na transakcijski račun odprt v Republiki Sloveniji ali
• oseba, ki je na starševskem dopustu ali
• oseba, ki je zaposlena pri delodajalcu v eni izmed držav znotraj EU in prejema plačo v Evrih (iz tujine)
• oseba, ki je upokojena – izkazuje status upokojenca in prejema pokojnino v evrih s strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
(ZPIZ) ali
• oseba, ki je upokojena – izkazuje status upokojenca in prejema pokojnino/rento v Evrih iz tujine ali
• oseba, ki ni državljan Republike Slovenije ima pa stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in je zaposleni pri delodajalcu s sedežem v Republiki
Sloveniji najmanj za čas trajanja kredita.

Kakšen minimalni dohodek mora izkazovati kreditojemalec?
• Dohodek najmanj v višini 90 % neto plače v Republiki Sloveniji (trenutno 600,40 €):
– Oseba, ki je zaposlena v Republiki Sloveniji, mora izkazovati dohodek in priliv iz naslova dohodka najmanj v višini 90 % minimalne neto plače v
Republiki Sloveniji.
• Dohodek najmanj v višini 85% minimalne neto plače v Republiki Sloveniji (trenutno 567,04 €)
– Oseba, ki je upokojena (izkazuje status upokojenca) in prejema pokojnino s strani ZPIZ-a, mora izkazovati pokojnino in/ali priliv iz naslova
pokojnine najmanj v višini 85 % minimalne neto plače v Republiki Sloveniji.
• Dohodek najmanj v višini minimalne neto plače v Republiki Sloveniji (trenutno 667,11 €)
– Zaposlen pri delodajalcu v državi znotraj EU in prejema plačo v Evrih (iz tujine),
– Upokojen (izkazuje status upokojenca) in prejaema pokojnino v Evrih (iz tujine)
– Tuj državljan s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, zaposlena pri delodajalcu v Republiki Sloveniji

Katere dokumente mora Kreditojemalec predložiti?
• Veljavni osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list in vozniško dovoljenje, a le če je na njemu izpisan tudi naslov) izdan v Republiki
Sloveniji, ki mora imeti rok veljavnosti še najmanj 30 dni od dneva oddaje Vloge za odobritev kredita.
• Davčno številko – prodajalec lahko zahteva predložitev potrdila s strani davčnega urada RS iz katerega je razvidno da je davčna številka
kreditojemalčeva.
• Veljavno debetno kartico – Maestro ali Visa, ki mora biti izdana na ime in priimek kreditojemalca z navedenim transakcijskim računom
kreditojemalca. Debetne kartice na ime in priimek kreditojemalca s transakcijskim računom pooblaščenca se upoštevajo kot neveljavni
dokument.

Katere dokumente Kreditojemalec predloži, kot dokazilo o rednih prihodkih?
ZAPOSLENI PRI DELODAJALCU V REPUBLIKI SLOVENIJI
a. ORIGINAL DOKUMENT IZ KATEREGA JE RAZVIDEN PODATEK O VIŠINI PRILIVA IZ NASLOVA PLAČE in O VIŠINI DRUGIH PRILIVOV V ZVEZI
Z DELOM (prevoz, prehrana)
1. Dokument mora biti iz preteklega meseca (zadnji mesec pred odobritvijo kredita)
2. Vrste dokumentov, ki se jih lahko upošteva:
• Obvestilo banke o prometu na transakcijskem računu, ki ga kreditojemalec prejme od banke po pošti na dom ali
• Izpisek prometa na TRR iz elektronske banke ali
• Drug dokument, ki ga izda in potrdi (npr. Vloga za posredovanje podatkov o prilivih in odtegljajih na transakcijski račun), ki ga izda in
potrdi matična banka kreditojemalca (original žig in podpis banke) in iz katerega je razviden priliv iz naslova plače
Za kredite, odobrene do 15. dne v mesecu: Obvestilo o prometu na TRR , ki ga kreditojemalec prejme po pošti na dom ali izpisek prometa po TRR
iz elektronske banke je lahko izdan v preteklem mesecu (mesec pred odobritvijo kredita), ter izkazuje podatek o višini priliva iz naslova place in
podatek o višini drugih prilivov v zvezi z delom, po TRR kreditojemalca v predpreteklem mesecu.
b. ORIGINAL PLAČILNA LISTA
1. Kreditojemalec mora predložiti plačilno listo prejeto v preteklem (zadnji mesec pred odobritvijo kredita) oziroma predpreteklem mesecu.
2. Na plačilni listi mora biti zapisan znesek nakazila na TRR iz naslova plače.
3. Znesek nakazila na TRR iz naslova plač.e mora biti enak znesku priliva na TRR iz naslova plače.
Za kredite, odobrene do 15. Dne v mesecu se lahko dostavi ORIGINAL obvestilo banke o prometu ali izpisek prometa po transakcijskem računu iz
elektronske banke, ki je bil izdan v preteklem mesecu in izkazuje promet po transakcijskem računu kreditojemalca v predpreteklem mesecu, če
kreditojemalec do dneva odobritve kredita ŠE NI PREJEL izpiska v tekočem mesecu.

KREDITOJEMALCI, KI SO V ČASU ODOBRITVE KREDITA NA STARŠEVSKEM DOPUSTU
c. ORIGINAL DOKUMENT IZ KATEREGA JE RAZVIDEN PODATEK O VIŠINI PRILIVA IZ NASLOVA STARŠEVSKEGA NADOMESTILA
1. Dokument mora biti iz preteklega meseca (zadnji mesec pred odobritvijo kredita)
2. Vrste dokumentov, ki se jih lahko upošteva:
• Obvestilo banke o prometu na transakcijskem računu, ki ga kreditojemalec prejme od banke po pošti na dom ali
• Izpisek prometa na TRR iz elektronske banke ali
• Drug dokument, ki ga izda in potrdi (npr. Vloga za posredovanje podatkov o prilivih in odtegljajih na transakcijski račun), ki ga izda in
potrdi matična banka kreditojemalca (original žig in podpis banke) in iz katerega je razviden priliv iz naslova plače
Za kredite, odobrene do 15. dne v mesecu: Obvestilo o prometu na TRR, ki ga kreditojemalec prejme po pošti na dom ali izpisek prometa po
TRR iz elektronske banke je lahko izdan v preteklem mesecu (mesec pred odobritvijo kredita), ter izkazuje podatek o višini priliva iz starševskega
nadomestila, po TRR kreditojemalca v predpreteklem mesecu.
d. OBVESTILO CENTRA ZA SOCIALNO DELO
1. Iz obvestila mora biti razvidna višina starševskega nadomestila.
2. Znesek nakazila na TRR iz naslova starševskega nadomestila mora biti enak znesku priliva na TRR iz naslova starševskega nadomestila
e. DOKAZILO O ZAPOSLITVI
1. Razvidno mora biti, da je kreditojemalec zaposlen najmanj za čas kreditiranja
2. Izdano in potrjeno s strani kreditojemalčevega delodajalca
3. Iz potrdila mora biti razvidno, da delodajalec ni v stečajnem postopku ali v prisilni poravnavi.
Priliv iz naslova starševskega nadomestila, je lahko upoštevan kot samostojni priliv ali kot dodatni priliv poleg plače. Če je priliv izkazan kot
dodatni priliv poleg plače, mora seštevek obeh prilivov ustrezati najmanj višini minimalne neto plače.

ZAPOSLENI PRI TUJEM DELODAJALCU - V TUJINI (DRŽAVA EU)
f.

ORIGINAL DOKUMENT IZ KATEREGA JE RAZVIDEN PODATEK O VIŠINI PRILIVA IZ NASLOVA PLAČE
1. Dokument mora biti iz preteklega meseca (zadnji mesec pred odobritvijo kredita)
2. Upošteva se priliv iz naslova plače v Evrih
3. Vrste dokumentov, ki se jih lahko upošteva:
• Obvestilo banke o prometu na transakcijskem računu, ki ga kreditojemalec prejme od banke po pošti na dom ali
• Izpisek prometa na TRR iz elektronske banke ali
• Drug dokument, ki ga izda in potrdi (npr. Vloga za posredovanje podatkov o prilivih in odtegljajih na transakcijski račun), ki ga izda in
potrdi matična banka kreditojemalca (original žig in podpis banke) in iz katerega je razviden priliv iz naslova plače

Za kredite, odobrene do 15. dne v mesecu: Obvestilo o prometu na TRR, ki ga kreditojemalec prejme po pošti na dom ali izpisek prometa po
TRR iz elektronske banke je lahko izdan v preteklem mesecu (mesec pred odobritvijo kredita), ter izkazuje podatek o višini priliva iz naslova place
in podatek o višini drugih prilivov v zvezi z delom, po TRR kreditojemalca v predpreteklem mesecu.
g. ORIGINAL PLAČILNA LISTA
1. Kreditojemalec mora predložiti plačilno listo prejeto v preteklem (zadnji mesec pred odobritvijo kredita) oziroma predpreteklem mesecu.
2. Na plačilni listi mora biti zapisan znesek nakazila na TRR iz naslova plače
3. Upošteva se Neto plačo v Evrih
4. Znesek nakazila na TRR iz naslova place mora biti enak znesku priliva iz originalnega dokumenta iz katerega je razviden podatek o višini
priliva iz naslova plače

UPOKOJENCI Z DOMAČO POKOJNINO
h. ORIGINAL DOKUMENT IZ KATEREGA JE RAZVIDEN PODATEK O VIŠINI PRILIVA IZ NASLOVA POKOJNINE
1. Dokument mora biti iz preteklega meseca (zadnji mesec pred odobritvijo kredita)
2. Upošteva se prilive iz naslova pokojnine in druge prilive nakazane s strani ZPIZ-a
3. Vrste dokumentov, ki se jih lahko upošteva:
• Obvestilo banke o prometu na transakcijskem računu, ki ga kreditojemalec prejme od banke po pošti na dom ali
• Izpisek prometa na TRR iz elektronske banke ali
• Drug dokument, ki ga izda in potrdi (npr. Vloga za posredovanje podatkov o prilivih in odtegljajih na transakcijski račun), ki ga izda in
potrdi matična banka kreditojemalca (original žig in podpis banke) in iz katerega je razviden priliv iz naslova plače
Za kredite, odobrene do 15. dne v mesecu : Obvestilo o prometu na TRR , ki ga kreditojemalec prejme po pošti na dom ali izpisek prometa po
TRR iz elektronske banke je lahko izdan v preteklem mesecu (mesec pred odobritvijo kredita), ter izkazuje podatek o višini priliva iz naslova
pokojnine in drugih prilivov nakazanih s strani ZPIZ-a, po TRR kreditojemalca v predpreteklem mesecu.
i.

ZADNJE POTRDILO O IZPLAČILU POKOJNINE IN DRUGIH PREJEMKOV (obvestilo ZPIZ-a)
1. Iz potrdila mora biti razviden znesek nakazila na TRR, ki se lahko razlikuje od zneska priliva na transakcijski račun kreditojemalca
za največ 10 EUR.
2. Dokument se dostavi, v primeru, da iz namena priliva ni jasno razvidno, da gre za priliv iz naslova pokojnine s strani ZPIZ-a.

UPOKOJENCI S TUJO POKOJNINO
j. ORIGINAL DOKUMENT IZ KATEREGA JE RAZVIDEN PODATEK O VIŠINI PRILIVA IZ NASLOVA RENTE ALI POKOJNINE IZ TUJINE
1. Dokument mora biti iz preteklega meseca (zadnji mesec pred odobritvijo kredita)
2. Upošteva se prilive iz naslova rente ali pokojnine iz tujine
3. Vrste dokumentov, ki se jih lahko upošteva:
• Obvestilo banke o prometu na transakcijskem računu, ki ga kreditojemalec prejme od banke po pošti na dom ali
• Izpisek prometa na TRR iz elektronske banke ali
• Drug dokument, ki ga izda in potrdi (npr. Vloga za posredovanje podatkov o prilivih in odtegljajih na transakcijski račun), ki ga izda in
potrdi matična banka kreditojemalca (original žig in podpis banke) in iz katerega je razviden priliv iz naslova plače
Za kredite, odobrene do 15. dne v mesecu: Obvestilo o prometu na TRR, ki ga kreditojemalec prejme po pošti na dom ali izpisek prometa po TRR
iz elektronske banke je lahko izdan v preteklem mesecu (mesec pred odobritvijo kredita), ter izkazuje podatek o višini priliva iz naslova pokojnine
in drugih prilivov nakazanih s strani ZPIZ-a, po TRR kreditojemalca v predpreteklem mesecu
k. ODLOČBO ALI DRUG DOKUMENT
1. Iz odločbe mora biti razviden podatek o višini in datumu izteka prejemanja rente ali tuje pokojnine.
2. V kolikor podatek NI razviden se šteje, da je renta/pokojnina doživljenjska.
3. Podatek na odločbi se lahko od podatka o višini priliva razlikuje za največ 10,00 EUR
4. Rok trajanja kredita ne sme biti daljši od datuma izteka prejemanja rente ali pokojnine.

TUJI DRŽAVLJANI ZAPOSLENI PRI DELODAJALCU V REPUBLIKI SLOVENIJI
l. ORIGINAL DOKUMENT IZ KATEREGA JE RAZVIDEN PODATEK O VIŠINI PRILIVA IZ NASLOVA PLAČE in O VIŠINI DRUGIH PRILIVOV V ZVEZI
Z DELOM (prevoz, prehrana)
1. Dokument mora biti iz preteklega meseca (zadnji mesec pred odobritvijo kredita)
2. Upošteva se priliv iz naslova plače in drugi morebitni prilivi v zvezi z delom nakazani s strani kreditojemalčevega delodajalca
3. Vrste dokumentov, ki se jih lahko upošteva:
• Obvestilo banke o prometu na transakcijskem računu, ki ga kreditojemalec prejme od banke po pošti na dom ali
• Izpisek prometa na TRR iz elektronske banke ali
• Drug dokument, ki ga izda in potrdi (npr. Vloga za posredovanje podatkov o prilivih in odtegljajih na transakcijski račun), ki ga izda in
potrdi matična banka kreditojemalca (original žig in podpis banke) in iz katerega je razviden priliv iz naslova plače
Za kredite, odobrene do 15. dne v mesecu: Obvestilo o prometu na TRR, ki ga kreditojemalec prejme po pošti na dom ali izpisek prometa po TRR
iz elektronske banke je lahko izdan v preteklem mesecu (mesec pred odobritvijo kredita), ter izkazuje podatek o višini priliva iz naslova place in
podatek o višini drugih prilivov v zvezi z delom, po TRR kreditojemalca v predpreteklem mesecu
m. ORIGINAL PLAČILNA LISTA
1. Kreditojemalec mora predložiti plačilno listo prejeto v preteklem (zadnji mesec pred odobritvijo kredita) oziroma predpreteklem mesecu.
2. Na plačilni listi mora biti zapisan znesek nakazila na TRR iz naslova place.
3. Upošteva se Neto plačo.
4. Znesek nakazila na TRR iz naslova place mora biti enak znesku priliva na dokumentu ki izkazuje priliv iz naslova plače.
n. DOKAZILO O ZAPOSLITVI
1. Razvidno mora biti, da je kreditojemalec zaposlen najmanj za čas kreditiranja
2. Izdano in potrjeno mora biti s strani kreditojemalčevega delodajalca.
3. Delodajalec ne sme biti v stečajnem postopku ali v prisilni poravnavi – razvidno iz potrdila.
Maksimalni znesek kredita znaša po posameznem kreditojemalcu lahko 5.000 EUR.

Katere dodatne podatke so Kreditojemalci še dolžni sporočiti prodajalcu?
• Podatek o morebitnem začasnem naslovu.
• Informacija ali je Kreditojemalec o politično izpostavljena oseba.
• Kreditojemalec se opredeli na Soglasju za trženje ali želi od banke prejemati marketinška obvestila v povezavi z bančnimi produkti Banke
Intesa Sanpaolo d.d..
Skupni znesek stanja dolga vseh odobrenih in neodplačanih potrošniških kreditov za nakupe manjše vrednosti po posameznem kreditojemalcu
ne sme presegati 8.00,00 EUR, oziroma za tuje državljane 5.000,00 EUR.
Intesa Sanpaolo Bank si pridržuje pravico za zavrnitev kredita brez dodatne obrazložitve.

