Krediti za plaèilo
zobozdravstvenih
storitev
DENTAL MARKET

Izkoristite možnost ugodnega kredita!
Informativni izraèun
Informativni izraèuni so narejeni za plaèilo storitev
DENTAL MARKET d.o.o. Škofja Loka. Krediti so zavarovani pri zavarovalnici.
Znesek
kredita

Odplaèilna
doba

Obrestna
mera*

Anuiteta

Stroški
odobritve

Zavarovalna
premija

Efektivna
obrestna
mera**

Skupni
znesek,
ki ga plaèa
kreditojemalec

2.000 €

24 mesecev

3,00 %

85,96 €

55,00 €

25,38 €

7,26 %

2.143,53 €

5.000 €

36 mesecev

3,00 %

145,41 €

75,00 €

81,14 €

5,24 %

5.391,20 €

* Obrestna mera je fiksna.
** Efektivna obrestna mera je informativne narave in je izraèunana v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih. Izraèun upošteva pogoje na
dan 30. 9. 2017.

Kako do kredita?
S predraèunom, ki ga izda podjetje DENTAL MARKET
d.o.o. se stranka oglasi v poslovalnici Škofja Loka in
uredi vse potrebno za odobritev kredita in podpis
kreditne pogodbe.

Dodatne informacije so na voljo v poslovalnici Gorenjske banke v Škofji Loki.
Kontaktna oseba:
Tanja Zakotnik
T: 04 208 41 50
E: tanja.zakotnik@gbkr.si
Kapucinski trg 7
4220 Škofja Loka

Ugodnosti ob zaèetku sodelovanja!
Z odprtjem osebnega raèuna pri Gorenjski banki si zagotovite ugodnosti, ki vas
razbremenijo stroškov vseh tistih banènih storitev, ki jih najpogosteje uporabljate. Vabimo
vas, da se oglasite v eno izmed naših poslovalnic. Usposobljeni banèniki se bodo z veseljem
pogovorili o vsem kar prièakujete vi in kar ponujamo mi.

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Oglasite se v najbližji poslovalnici Gorenjske banke. S seboj
imejte veljaven osebni dokument in davèno številko.
Za vse ostalo poskrbimo mi.

Brezplaèno odpremo osebni raèun in izdamo banèno
kartico Activa Maestro:
Dobite oboje, raèun in kartico, ki omogoèa upravljanje z
raèunom: dvigovanje gotovine na bankomatih, plaèevanje
blaga in storitev na prodajnih mestih doma in po svetu.

Plaèilno kartico Activa MasterCard izdamo brez prve
letne èlanarine:
Plaèilna kartica omogoèa plaèevanje na prodajnih mestih
Activa in MasterCard, dvig gotovine na bankomatih, bankah in poštah doma ter v tujini, varno spletno nakupovanje
ter avtomatièno nezgodno zavarovanje.

Spletno banko Link uporabljate brez plaèila pristopnine:
Uporaba spletne banke Link je cenejša od klasiènega
banèništva, hkrati pa omogoèa izvedbo skoraj vseh banènih storitev ne glede na poslovni èas ali lokacijo banène
poslovalnice.

Vodenje osebnega raèuna je za vas pol leta brezplaèno:
Prvih šest mesecev vas razbremenimo stroškov vodenja
osebnega raèuna.

Kredit za poplaèilo obveznosti pri prvotni banki
odobrimo brezplaèno:
Kredit bo odobren glede na vašo odplaèilno sposobnost in
zavarovan skladno z veljavnimi pravili Gorenjske banke.
Stroškov odobritve kredita vam ne bomo zaraèunali.

Osebni banènik vam je na voljo brezplaèno:
Vedno boste vedeli, na koga v banki se lahko obrnete s
svojimi vprašanji in dilemami.

