Včasih se zgodi, da se znajdemo v situaciji, ko je najbolj smiselno,
da za nakup potrebnih stvari vzamemo kredit. A kaj, če to
ugotovimo tik pred zdajci, postopek odobritve kredita pa se zdi
dolg? Brez skrbi, ni vedno tako. NLB Osebni kredit je lahko
odobren tudi zelo hitro - že v eni uri. Znesek kredita lahko sega
do 30.000 evrov, najdaljša doba odplačila do 10 let, stranke
NLB pa zanj potrebujete le osebni dokument.

Najem kredita je koristen, a zadolžujmo se razumno
Kljub temu, da lahko hitri osebni kredit sklenemo hitro, naj bo
razmislek pred tem temeljit. Cilje uresničujmo z zadolževanjem
takrat, ko se odločamo o pomembnejših prelomnicah v življenju.
Dober nasvet, za kaj najeti kredit in za kaj ne, je, da ne vzamemo
kredita za stvar, ki bo trajala manj časa kot doba odplačevanja
kredita zanjo. Ko ugotovimo, da je najem kredita koristen, se
še vseeno zadolžimo razumno. Naša stopnja zadolženosti naj
ne bo višja od 40 %, torej ko seštejemo vsa svoja mesečna
plačila dolgov, ta ne smejo presegati 40 % našega mesečnega
prihodka.

Sklenitev kredita brez obiska poslovalnice
Mobilna banka Klikin omogoča sklepanje hitrega kredita do
vrednosti 30.000 evrov, in to le v nekaj minutah – brez obiska
bančne poslovalnice. Če še ne uporabljate mobilne banke Klikin,
ste pa uporabnik spletne banke NLB Klik, lahko v njej oddate vsaj
naročilo za kredit.

Več na www.nlb.si/osebni-kredit, v NLB Poslovalnicah ali na 01 477 2000.

Vam zmanjkuje prostora v predalih?
Podpisanih dokumentov vam ni več treba nositi domov iz
poslovalnic in pospraviti v še eno izmed map, polnih različne
dokumentacije. Če jih boste v poslovalnici podpisali kar na
podpisni tablici, vam jih lahko preprosto pošljemo na e-naslov in
shranili si jih boste v digitalni obliki. Prijazno do okolja ter vaših
predalov in map.
Pomembno je, da imamo tisti vaš e-naslov, ki ga pogosto
uporabljate, saj ne želimo, da bančni dokumenti pristanejo v
e-nabiralniku, od katerega ste že pozabili geslo.

Ko boste v poslovalnici, preverite, če imamo vaš pravi e-naslov.

Promocijska besedila so informativne narave. Za napake v tisku in morebitne skrite napake v zvezi s tiskom ne prevzemamo odgovornosti. Pridržujemo si pravico do sprememb. Ob sklenitvi pogodbe v banki preverite veljavne pogoje in lastnosti storitve.

Pridejo trenutki, ko potrebujete
denar takoj

