RAZREZANA CENA BREZ BANČNEGA IZPISKA
DO 24 MESECEV DO 1.500 €
Izdelek, ki je na voljo po razrezani ceni, lahko kupite na 12 ali 24 obrokov, brez obresti in dodatnih
stroškov odobritve ali zavarovanja! Cena izdelka je preprosto razdeljena na 12 ali 24 delov,
EOM 0 %! Odločite pa se lahko tudi za manjše število obrokov. Akcija Razrezana cena ni stalna
ponudba in se ponuja v določenih terminih.

LASTNOSTI KREDITA

PRIMER INFORMATIVNIH IZRAČUNOV

OBRESTNA MERA

0%

VREDNOST KUPLJENEGA BLAGA

500 €

750 €

1.200 €

500 €

750 €

1.200 €

STROŠEK ODOBRITVE

0 EUR

ZNESEK KREDITA

STROŠEK ZAVAROVANJA

0 EUR

ŠTEVILO OBROKOV

10

12

24

ŠTEVILO OBROKOV

do 24

STROŠEK ODOBRITVE

0€

0€

0€

STROŠEK ZAVAROVANJA

0€

0€

0€

50,01 €

62, 51 €

50,01 €

FIKSNA OBRESTNA MERA

0%

0%

0%

EOM

0%

0%

0%

500 €

750 €

1.200 €

MAKSIMALEN ZNESEK KREDITA

1.500 EUR

MINIMALEN ZNESEK KREDITA

250 EUR

MINIMALEN MESEČNI OBROK

15 EUR

EOM

0%

MESEČNI OBROK

SKUPNI ZNESEK ODPLAČILA

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.
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 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 Hitrega 1,2,3! 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 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.

