123 KREDIT DO 48 MESECEV DO 8.000 €
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 (ne velja za pooblaščence) in nanj prejema plačo.
• Oseba, ki je zaposlena pri delodajalcu (lahko tudi v tujini) in prejema plačo v evrih na transakcijski račun odprt v Republiki Sloveniji ali oseba,
ki je upokojena in prejema pokojnino v evrih (tudi tujo pokojnino).
• Oseba, katere znesek neto plače se izkazuje najmanj v višini minimalne neto plače v Republiki Sloveniji.
• Oseba, katere znesek pokojnine se izkazuje najmanj v višini 90 % minimalne neto plače 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.
• Davčno številko
• Veljavno debetno kartico – Maestro ali Visa

Katere dokumente Kreditojemalec predloži, kot dokazilo o rednih prihodkih?
ZAPOSLENI

a. ORIGINAL PLAČILNA LISTA ki jo je kreditojemalec prejel v preteklem oziroma predpreteklem mesecu, iz katere je razvidna višina plače,
nakazana na TRR kreditojemalca. Slednja se mora ujemati s prilivom iz naslova plače izkazanem na izpisku prometa po TRR-ju (ali drugem
dokumentu, iz katerega je razviden podatek o višini priliva iz naslova plače).
b. ORIGINAL DOKUMENT IZ KATEREGA JE RAZVIDEN PODATEK O VIŠINI PRILIVA IZ NASLOVA PLAČE v preteklem mesecu (zadnji mesec
pred odobritvijo kredita):
– 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 (npr. Vloga za posredovanje podatkov o prilivih in odtegljajih na transakcijski račun), ki ga izda in potrdi matična banka
kreditojemalca in iz katerega je razviden priliv iz naslova plače/pokojnine.
c. 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
a. OBVESTILO CENTRA ZA SOCIALNO DELO iz katerega je razvidna višina starševskega nadomestila. Slednje se mora ujemati s prilivom iz
naslova iz naslova starševskega nadomestila izkazanem na izpisku prometa po TRR-ju (ali drugem dokumentu iz katerega je razviden
podatek o višini priliva iz naslova plače).
b. ORIGINAL DOKUMENT IZ KATEREGA JE RAZVIDEN PODATEK O VIŠINI PRILIVA IZ NASLOVA STARŠEVSKEGA NADOMESTILA v preteklem
mesecu (zadnji mesec pred odobritvijo kredita):
• 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 (npr. Vloga za posredovanje podatkov o prilivih in odtegljajih na transakcijski račun), ki ga izda in potrdi matična banka
kreditojemalca in iz katerega je razviden priliv iz naslova plače/pokojnine .
c. 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.
d. 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 višini minimalne neto plače.

UPOKOJENCI Z DOMAČO POKOJNINO

a. ORIGINAL POTRDILO O IZPLAČILU POKOJNINE Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) iz katerega je razviden podatek,
o višini pokojnine in drugih prejemkih.
V pokojnino se štejejo sledeči prejemki v obvestilu ZPIZ-a:
– 01 – pokojnina
– 06 – republiška priznavalnina
– 09 – nadomestilo iz invalidskega zavarovanja
– 13 – dodatek k tuji pokojnini.
b. ORIGINAL DOKUMENT IZ KATEREGA JE RAZVIDEN PODATEK O VIŠINI PRILIVA IZ NASLOVA POKOJNINE v preteklem mesecu (zadnji
mesec pred odobritvijo kredita):
– Obvestilo banke o prometu na transakcijskem računu, ki ga stranka prejme od banke po pošti na dom ali
– izpisek prometa na TRR iz elektronske banke ali
– drug dokument (npr. Vloga za posredovanje podatkov o prilivih in odtegljajih na transakcijski račun), ki ga izda in potrdi matična banka
kreditojemalca in iz katerega je razviden priliv iz naslova plače/pokojnine.
c. 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.

UPOKOJENCI S TUJO POKOJNINO

a. ORIGINAL KOPIJO odločbe ali drugega dokumenta iz katerega je razviden podatek o višini tuje pokojnine.
b. ORIGINAL DOKUMENT IZ KATEREGA JE RAZVIDEN PODATEK O VIŠINI PRILIVA IZ NASLOVA TUJE POKOJNINE v preteklem mesecu (zadnji
mesec pred odobritvijo kredita):
– Obvestilo banke o prometu na transakcijskem računu, ki ga stranka prejme od banke po pošti na dom ali
– izpisek prometa na TRR iz elektronske banke ali
– drug dokument (npr. Vloga za posredovanje podatkov o prilivih in odtegljajih na transakcijski račun), ki ga izda in potrdi matična banka
kreditojemalca in iz katerega je razviden priliv iz naslova plače/pokojnine.
c. 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.

Katere dodatne podatke je Kreditojemalec še dolžan 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..
Prejemki kreditojemalca (na primer: plača in pokojnina, plača in starševsko nadomestilo) se med seboj lahko tudi združujejo (seštevajo), pri
čemur mora seštevek kreditojemalčevih prejemkov biti izkazan najmanj v višini minimalne neto plače v Republiki Sloveniji
Skupni znesek stanja dolga vseh odobrenih in neodplačanih potrošniških kreditov za nakupe manjše vrednosti po posameznem
kreditojemalcu ne sme presegati 8.000,00 EUR, na dan sklenitve kreditne pogodbe.
Intesa Sanpaolo Bank si pridržuje pravico za zavrnitev kredita brez dodatne obrazložitve.

123 KREDIT BREZ BANČNEGA IZPISKA DO 24
MESECEV DO 1.500 €
Kdo je lahko kreditojemalec?
• Državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
• Oseba, ki ima ob najemu kredita dopolnjenih 26 let in ob zaključku kredita največ 75 let.
• Oseba, ki ima transakcijski račun odprt pri eni izmed slovenskih Bank ali Hranilnic (ne velja za pooblaščence) in nanj prejema plačo.
• Oseba, zaposlena pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji ali upokojenec, ki prejema pokojnino od Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) ali je na starševskem dopustu in prejema starševsko nadomestilo od Centra za socialno delo (CSD).
• Oseba, katere znesek neto plače se izkazuje najmanj v višini minimalne neto plače v Republiki Sloveniji.
• Oseba, katere seštevek neto plače in starševskega nadomestila se izkazuje najmanj v višini minimalne neto plače v Republiki Sloveniji.
• Oseba, katere znesek pokojnine se izkazuje najmanj v višini 90 % minimalne neto plače 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.
• Davčno številko
• Veljavno debetno kartico – Maestro ali Visa

Katere dokumente Kreditojemalec predloži, kot dokazilo o rednih prihodkih?
Kreditojemalcu za pridobitev 123 KREDITA ni potrebno predložiti nikakršnih dodatnih dokazil o rednih prihodkih. Kreditojemalec izpolni
Izjavo, ki mu jo v izpolnitev in podpis predloži prodajalec/ka v trgovinah Big Bang-a na katero navede višino prejemka, ki ga prejema s strani
delodajalca ali s strani Zavoda za Pokojninsko in invalidsko Zavarovanje Slovenije-a ali s strani Centra za socialno delo (v primeru, da prejema
starševsko nadomestilo).
Prejemki kreditojemalca (na primer: plača in pokojnina, plača in starševsko nadomestilo) se med seboj lahko tudi združujejo (seštevajo), pri
čemur mora seštevek kreditojemalčevih prejemkov biti izkazan najmanj v višini minimalne neto plače v Republiki Sloveniji.

Katere dodatne podatke je Kreditojemalec še dolžan 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 1.500,00 EUR, na dan sklenitve kreditne pogodbe.
Intesa Sanpaolo Bank si pridržuje pravico za zavrnitev kredita brez dodatne obrazložitve.

