Naj bo ustvarjanje vašega doma nepozabno doživetje
Možnosti pri najemu kredita je veliko.
V naših poslovalnicah vam bomo
z veseljem pomagali najti najboljšo
rešitev. Na posvet se lahko oglasite kar
mimogrede ali pa se nanj naročite na
www.stanovanjskikredit.si.

Kredit lahko dobite do 100 % vrednosti
investicije ob ustrezni kreditni sposobnosti
in vrsti zavarovanja. Če gradite ali
obnavljate, lahko na vaš osebni račun
nakažemo tudi celoten znesek kredita,
zavarovanega z zastavo nepremičnine.

Če boste želeli svoj dom zavarovati
pred nepričakovanimi dogodki,
vam bomo uredili tudi to. V vseh
naših večjih poslovalnicah lahko
sklenete zavarovanje PaketDom
ali ZavarovanjeDom zavarovalnice
GENERALI d.d. Več o ponudbi najdete na
www.nlb.si/premozenjska-zavarovanja.

Včasih se na začetku investicije
pojavijo nepredvideni večji stroški (na
primer: za opremo stanovanja, za
katero ne morete uporabiti sredstev
stanovanjskega kredita). V takem
primeru imate možnost odloga začetka
odplačevanja kredita do 12 mesecev, če
kredit zavarujete z zastavo nepremičnine.

Zavarovalnica, ki nudi zavarovanje, je GENERALI
zavarovalnica d.d. Ljubljana, Kržičeva 3, 1000 Ljubljana,
zavarovanje trži NLB d.d., ki pri tem nastopa kot zavarovalni
posrednik in za izplačilo zavarovalnine ne jamči. Splošni
in posebni pogoji posameznih vrst zavarovanj so vam na
voljo na www.nlb.si/premozenjska-zavarovanja in v vseh
večjih NLB Poslovalnicah, ki so objavljene na www.nlb.
si/premozenjska-zavarovanja. Splošni in posebni pogoji
posameznih vrst zavarovanj se lahko spreminjajo, zato na
dan sklenitve zavarovanja pozorno preberite pogoje, ki bodo
veljali za vaše zavarovanje.

Posebna darila za
Toli varčevalce
Toli je letos za otroke pripravil čisto posebna darila.
Če bodo do konca maja 4-krat prinesli privarčevan
denar v banko, jim bo podaril Toli zabavnik in
nalepke gozdnih živali. V Toli zabavniku je poleg
gozda in reševank prostor še za nalepke morskih
živali, vesolja in zimskih dogodivščin, ki jih bodo
otroci dobili za redne pologe do konca leta.

www.toli.nlb.si

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.

Nakup ali gradnja lastnega doma
je ena največjih življenjskih naložb.
Tudi če se odločite le za obnovo, to
zahteva ogromno časa in tudi denarja.
Za razliko med višino privarčevanih
sredstev in višino investicije pa lahko
vi ali vaši družinski člani najamete
NLB Stanovanjski kredit.

