NLB Osebni krediti
Za komitente, ki bodo kredit
odplačevali preko pooblastila
z računa NLB
Zavarovanje 1,50 % od zneska
odobrenega kredita
z zastavo
nepremičnine najmanj 85,00 EUR,
največ 1.000,00 EUR
Zavarovanje 1,30 % od zneska
odobrenega kredita
z drugimi
najmanj 25,00 EUR,
oblikami in
največ 100,00 EUR
brez zavar.

Za ostale

3,2 % od zneska
odobrenega kredita
najmanj 100,00 EUR,
največ 1.200,00 EUR
3,0 % od zneska
odobrenega kredita
najmanj 30,00 EUR,
največ 150,00 EUR

NLB Stanovanjski kredit
Za komitente, ki bodo kredit
odplačevali preko pooblastila
z računa NLB
Zavarovanje 1,50 % od zneska
odobrenega kredita
z zastavo
nepremičnine najmanj 85,00 EUR,
največ 1.000,00 EUR
Zavarovanje 1,30 % od zneska
najmanj 50,00 EUR,
z drugimi
največ 200,00 EUR
oblikami
zavarovanja

Za ostale

3,2 % od zneska
odobrenega kredita
najmanj 100,00 EUR,
največ 1.200,00 EUR
3,0 % od zneska
najmanj 50,00 EUR
največ 300,00 EUR

Družinsko nadomestilo/sočasen najem kredita za isti namen
NLB Stanovanjski krediti, zavarovani z zastavo nepremičnine
1,50 % od zneska odobrenega kredita,
najmanj 85,00 EUR, največ 500,00 EUR
NLB Stanovanjski krediti, zavarovani z drugimi oblikami zavarovanja
1,30 % od zneska odobrenega kredita,
najmanj 50,00 EUR, največ 150,00 EUR

Ostalo
Stroški izdelave obračuna v skladu z določbami
Zakona o potrošniških kreditih
Pošiljanje opominov
do višine zamudnih obresti, max 1,80 EUR
3,00 EUR
Strošek upravljanja z zapadlimi neplačanimi terjatvami6
Ostale spremembe kreditnih pogojev na željo
uporabnika kredita
• prevzem dolga, pristop k dolgu
55,00 EUR
• moratorij, reprogram
80,00 EUR
• sprememba zavarovanja (ne velja za prenos
zastavne pravice na drugo nepremičnino)
55,00 EUR
• sprememba zavarovanja (prenos zastavne
pravice na drugo nepremičnino)
350,00 EUR
• sprememba zavarovanja (prenos zastavne
pravice na več drugih nepremičnin)
700,00 EUR
• ostale spremembe
10,00 EUR
Stroški izdelave izbrisne pobotnice
25,00 EUR
6

Za pogodbe sklenjene pred 21.5.2012 se nadomestilo ne zaračunava.

NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana, junij 2013

Odobritev kredita

NLB krediti
za fizične osebe
Izvleček iz Sklepa o obrestnih merah NLB d.d.
in Tarife NLB d.d.

V letaku so navedene trenutno veljavne obrestne mere in stroški, ki veljajo od 1.6.2013 do
naslednje spremembe Sklepa o obrestnih merah NLB d.d. in/ali Tarife NLB d.d.
Vabimo vas, da ob oddaji vloge za kredit v banki preverite veljavne pogoje in lastnosti storitve.
Tiskovina je informativne narave. Pridružujemo si pravico do sprememb. Za napake v tisku ne
odgovarjamo.

Velja od 1. junija 2013

NSVS Stanovanjski krediti
ni stroškov odobritve
Ostali krediti z drugimi oblikami in brez zavarovanj
NLB Študentski kredit, NLB Kredit
na osnovi varčevanja mladih
20,00 EUR
NLB Kredit za študij
0,5 % od zneska odobrenega kredita
najmanj 20,00 EUR, največ 50,00 EUR
NLB AvtoKredit
1,5 % od zneska odobrenega kredita
najmanj 50,00 EUR, največ 150,00 EUR

NLB d.d.
Trg republike 2
SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 477 2000
E: info@nlb.si
www.nlb.si
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Krediti z nespremenljivo obrestno mero

Krediti s spremenljivo obrestno mero

NLB Osebni krediti
Z zavarovanjem1
do 1 leta
nad 1 do 3 leta
nad 3 do 7 let

6,40 %
6,60 %
7,05 %

NLB Osebni krediti
Z zavarovanjem1
nad 1 do 3 leta
nad 3 do 5 let
nad 5 do 10 let

6 mesečni EURIBOR* + 4,45 %
6 mesečni EURIBOR + 4,60 %
6 mesečni EURIBOR + 5,05 %

Brez zavarovanja3
do 1 leta
nad 1 do 3 leta
nad 3 do 5 let

6,65 %
6,85 %
7,30 %

Brez zavarovanja3
nad 1 do 3 leta
nad 3 do 5 let

6 mesečni EURIBOR + 4,70 %
6 mesečni EURIBOR + 4,85 %

NLB Kredit za študij
nad 1 do 5 let

1 Za stranko, ki posluje z NLB Plačilno kartico, ima pri NLB odprt
osebni račun in je nanj prejela vsaj en redni priliv ali predloži
potrdilo izplačevalca, da bodo redni prilivi nakazani na račun,
odprt pri NLB.

6 mesečni EURIBOR + 4,15 %

NLB AvtoKredit
nad 1 do 5 let

6 mesečni EURIBOR + 4,25 %

2 Kreditojemalec s prilivi pomeni, da ima pri NLB odprt osebni račun
in je nanj prejel vsaj en redni priliv ali predloži potrdilo izplačevalca,
da bodo redni prilivi nakazani na račun, odprt pri NLB.

Ostali osebni krediti do enega leta
NLB Kredit za znanje, šport in zdravje
NLB Kredit na osnovi varčevanja mladih
NLB Študentski kredit

5,50 %
5,30 %
5,70 %

NLB Stanovanjski krediti, kreditojemalec s prilivi in
vinkulira življenjsko zavarovanje NLB Vita v korist NLB2
nad 1 do 10 let
nad 10 do 20 let 4

5,25 %
6,15 %

NLB Stanovanjski krediti, kreditojemalec s prilivi2
nad 1 do 10 let
nad 10 do 20 let 4

5,50 %
6,40 %

NLB Stanovanjski kredit – ostali kreditojemalci
nad 1 do 10 let
nad 10 do 20 let 4

5,95 %
6,85 %

Kredit s kombinirano obrestno mero

NLB Stanovanjski krediti in NSVS Stanovanjski krediti za varčevalce
NSVS iz leta 2000, 2001 in 2002, kreditojemalec s prilivi in vinkulira
življenjsko zavarovanje NLB Vita v korist NLB2
6 mesečni EURIBOR + 2,90 %
nad 1 do 10 let
6 mesečni EURIBOR + 3,00 %
nad 10 do 20 let4
NLB Stanovanjski krediti in NSVS Stanovanjski krediti za varčevalce
NSVS iz leta 2000, 2001 in 2002, kreditojemalec s prilivi2
nad 1 do 10 let
6 mesečni EURIBOR + 3,15 %
6 mesečni EURIBOR + 3,25 %
nad 10 do 20 let4
NLB Stanovanjski krediti in NSVS Stanovanjski krediti za varčevalce
NSVS iz leta 2000, 2001 in 2002 – ostali kreditojemalci
6 mesečni EURIBOR + 3,60 %
nad 1 do 10 let
6 mesečni EURIBOR + 3,70 %
nad 10 do 20 let4
NSVS Stanovanjski krediti za varčevalce NSVS iz leta 2000, 2001 in 2002
TOM + 3,80 %

NLB Stanovanjski kredit
nad 5 do 10 let
5,05 % (prvih 5 let),
6 mesečni EURIBOR + 2,90 % (po poteku petih let)5
nad 10 do 20 let4
5,15 % (prvih 5 let),
6 mesečni EURIBOR + 3,00 % (po poteku petih let)5

3 Za stranke, ki poslujejo z NLB Plačilno kartico in prejemajo plačo
ali pokojnino na NLB Osebni račun že več kot 6 mesecev in
bodo kredit odplačevale preko pooblastila z osebnega računa.
4 Za mlade do 45 let starosti je ročnost kredita do 30 let.
5 Obrestna mera je kombinirana in sicer je za dobo prvih pet let od
sklenitve pogodbe nespremenljiva; po poteku petih let od sklenitve
pogodbe je obrestna mera vsota EURIBOR -ja in fiksnega pribitka.

Obrestna mera za kredite zavarovane z zastavno pravico na
nepremičnini je nižja za 0,10 odstotne točke (ne velja za NLB Osebne
kredite in izredne NSVS Stanovanjske kredite) pod naslednjimi pogoji
(izpolnjena morata biti oba pogoja):
• izdelana je cenitev nepremičnine, ki je predmet zastave (cenitev
mora biti izdelana s strani ustreznega cenilca po mednarodnih
standardih)
• faktor varnosti znaša najmanj 1,67
* 6 mesečni EURIBOR je določen na prvi dan v tekočem mesecu
in velja cel mesec.

Izredni NSVS Stanovanjski krediti
6M Euribor + 2,45 %**
** velja za kredite do zneska 5.000,00 EUR in z odplačilno dobo do 5 let.

NSVS Stanovanjski krediti za varčevalce iz leta 2006
4,20 %***
*** Obrestna mera se spremeni ob vsakokratni spremembi obrestne mere
varčevanja, ki jo na način določen v ZNSVS spremeni Vlada Republike
Slovenije.
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