LON KREDIT od 3 do 60 mesecev – UGODNO IN HITRO
V sodelovanju s Hranilnico LON vam kot pooblaščeni kreditni posrednik omogočamo možnost nakupa
izdelkov iz naše ponudbe na obroke.
Znesek kredita: od 300 EUR do 5.000,00 EUR (Fiksni obrok skozi celotno dobo odplačevanja).
Doba odplačevanja kredita: od 3 do 60 mesecev
Brez pologa. Ob sklepanju kredita ni nobenega plačila – prvi obrok se plača 18. naslednji mesec
Način zavarovanja: plačilo zavarovalne premije (v obroku so že všteti vsi stroški, glavnica in obresti)
Kje?
Na naslovu:
BIRO.SI d.o.o., Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana v času od 9:00 do 15:00 ure.
za izračun ali informacije prosim pokličite na 01 429 22 37 ali pošljite e-mail na biro@biro.si
Pogoji za pridobitev LON kredita;
-

Da ste državljan Slovenije, zaposlen ter komitent katere koli banke v Sloveniji
priliv iz naslova plače, pokojnine ali rente na transakcijski račun kreditojemalca mora biti
najmanj v višini zakonsko določene neto minimalne plače
da kreditojemalec skladno s podatki in informacijami, ki so razvidni iz kreditne dokumentacije
in skladno z drugimi podatki, ki so dostopni, redno poravnava svoje obveznosti in nima
aktivnih izvršb in izterjav

Potrebna dokumentacija – zaposleni:
-

Plačilna lista ( za pretekli mesec iz katere je razvidno nakazilo plače na TRR ustrezno znesku priliva, ki
je na izpisku prometa po TRR),

-

-

Bančni izpisek s strani banke
o original ali izpis iz elektronske banke v pdf formatu iz katerega je razviden podatek
o višini priliva plače v preteklem mesecu ali,
o drug dokument, ki ga izda in potrdi matična banka kreditojemalca in iz katerega je
razviden priliv iz naslova plače
Osebni dokument (potni list , osebna izkaznica)
Davčna številka

Potrebna dokumentacija – upokojenci:
-

-

Bančni izpisek s strani banke
o original ali izpis iz elektronske banke v pdf formatu iz katerega je razviden podatek
o višini priliva pokojnine v preteklem mesecu ali,
o drug dokument, ki ga izda in potrdi matična banka kreditojemalca in iz katerega je
razviden priliv iz naslova pokojnine
Osebni dokument (potni list , osebna izkaznica),
Davčna številka
Pokojninski odrezek* ( *samo v primeru, ko ni možno iz bančnih izpiskov razbrati podatka, da gre za
nakazilo pokojnine).

Enostavno in ugodno do izpolnitve vaših želja, z LON kredit-om!
Podjetje BIRO.SI d.o.o. na podlagi Pogodbe o kreditnem posredovanju opravlja storitve kreditnega
posredovanja za hranilnico, in jih po pooblastilu hranilnice lahko opravlja na način, da strankam ponuja in
predstavlja kredite ter jim pomaga v postopkih pred sklenitvijo kreditne pogodbe, pri čemer pa ni pooblaščen
za sklepanje kreditnih pogodb s strankami.

