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NLB Stanovanjski kredit

pre

Tudi vi potrebujete več prostora?
NLB Stanovanjski kredit je
prava pot do nakupa, gradnje
ali obnove vašega doma.

NLB
Stanovanjski
kredit tudi
v vrednosti
100%
investicije!

Mladim
nudimo
odplačilo do
30 let!

Ob sočasnem
najemu
kredita za
isti namen
kreditojemalcem
znižamo
stroške!

Izberite kredit po vaši želji

Življenjsko zavarovanje kreditojemalca

NLB Stanovanjski krediti se razlikujejo glede na način
zavarovanja ter valuto, v kateri jih lahko najamete.
Izbirate lahko med kreditom v evrih ali švicarskih frankih.

Življenjsko zavarovanje pri NLB Vita d.d. se sklene za
čas odplačevanja kredita in se ga sklene istočasno ob
najemu kredita, brez dodatnih poti. V primeru smrti
se dolg poravna z naslova zavarovalne police, tako da
družina in dediči z dolgom niso obremenjeni. Višina
zavarovalne premije se letno spreminja in je odvisna
od preostanka dolga.

Kredit v gotovini
NLB Stanovanjski kredit lahko pridobite v vrednosti
do 100% investicije. Če svoj dom gradite ali ga
obnavljate, na vaš osebni račun lahko nakažemo
celoten znesek kredita, zavarovanega z zastavo
nepremičnine, oziroma 80% zneska kredita, če je
kredit zavarovan s plačilom zavarovalne premije. Pri
nakupu nepremičnine pa na vaš osebni račun lahko
nakažemo do 20% zneska kredita, zavarovanega z
zastavo nepremičnine oziroma 10% zneska kredita,
zavarovanega s plačilom zavarovalne premije.

Kako do več
informacij?

NLB Stanovanjski kredit je načrt
za prihodnost.
Odločate se za velik korak, zato vas vabimo, da
ostale informacije o NLB Stanovanjskih kreditih
poiščete pri naših svetovalcih v NLB Poslovalnicah.
Ponudbo kredita bodo oblikovali skupaj z vami.
Za več informacij lahko tudi obiščete našo spletno
stran www.stanovanjskikredit.si, kjer so vam na
voljo tudi informativni izračuni, lahko pa pokličete
brezplačno telefonsko številko 080 15 85.

Kredit za mlade
V NLB imamo ponudbo prilagojeno mlajšim
kreditojemalcem, ki pogosto še nimajo zelo
visokih dohodkov - mlajšim od 45 let omogočamo
odplačevanje NLB Stanovanjskega kredita do 30 let,
če je kredit zavarovan z zastavo nepremičnine.

Kredit za družine
V primeru, ko več kreditojemalcev sočasno najema
kredit za isti namen, zmanjšamo višino stroškov
odobritve kredita vsakemu od kreditojemalcev. Hkrati
vsem kreditojemalcem omogočamo najem kredita
po enotni obrestni meri, stroški morebitne cenitve
nepremičnine pa se med njimi porazdelijo.
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Kredit v
EUR ali CHF!

