
Spoštovani člani sindikata SVIZ!
Imetniki kartice Diners Club SVIZ lahko uživate številne ugodnosti kot so nakupi na obroke, popusti 

na drugi torek v mesecu (D-TOREK), dva ločena in medsebojno neodvisna limita in še mnogo več.

Za izpolnitev nekoliko večjih želja, kot na primer nov dom ali prenova doma, smo za vas pripravili 

ekskluzivno ponudbo ugodnosti stanovanjskega ali potrošniškega kredita pri banki Sparkasse z 

1,0 odstotno točko nižjo obrestno mero in 50 % popustom na stroških odobritve. Svojo željo po 

novem avtomobilu pa lahko uresničite z lizingom, ki ga ponuja Sparkasse Leasing S.

V priponki je več informacij o ekskluzivnih ugodnostih banke Sparkasse, ki so pripravljene za člane 

sindikata SVIZ. Za več informacij kontaktirajte Sparkasse na info@sparkasse.si ali 01 583 66 66. 

Če kartice Diners Club SVIZ še nimate, jo lahko preprosto in hitro naročite s klikom na gumb spodaj!

Erste Card d. o. o., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija 

ŠE NIMATE KARTICE DINERS CLUB SVIZ?

* Brezplačna članarina velja za nove člane ob prvi včlanitvi. Akcije se med seboj izključujejo.

** Zaloga darilnih bonov je omejena.

BREZPLAČNA 

ČLANARINA*

+ DARILNI BON

V VREDNOSTI 

20 EUR**

www.proshop.si/sl/nase-prodajalne 

Posebna ugodnost samo za člane 
kartice Diners Club SVIZ do 
31. 12. 2021:

20% popust ob nakupu izdelkov 
kolekcije jesen/zima v vseh fizičnih 
trgovinah Geox, Deha in Proshop. 

-20%

Posebna ugodnost samo za člane 
kartice Diners Club SVIZ do 
31. 12. 2021:

5% popust ob nakupu nakita in ur 
blagovne znamke Zlatarna Celje in 
Lencia. Akcije, popusti in ugodnosti se 
med seboj ne seštevajo. 

www.zlatarnacelje.si -5%

 

50% popust
na stroške odobritve
v primerjavi z redno ponudbo

Enake ugodnosti veljajo tudi v primeru poplačila manj ugodnih potrošniških in  
stanovanjskih kreditov pri drugih bankah.

www.sparkasse.si

 
Ponudba za stanovanjski kredit je informativna in velja izključno za zaposlene v podjetju, ki bodo postali stranke banke Sparkasse, odprli 
transakcijski račun, na katerega bodo prenesli redni mesečni dohodek ter sklenili ene enega izmed osebnih ali premoženjskih zavarovanj 
pri Wiener Städtische Zavarovalnica, Podružnica v Ljubljani. V primeru obstoječih strank, ki so zaposleni v podjetju, velja ponudba le za 
novo sklenjene posle. Izračun prihranka upošteva stanovanjski kredit v višini 100.000 EUR in dobo odplačila 20 let, 50% popust na stroške 
odobritve in do 1,0 % točko nižjo fiksno obrestno mero glede na redno ponudbo objavljeno na spletni strani banke in upošteva datum 
črpanja 15.09.2021.  Efektivna obrestna mera znaša 1,743 % in vključuje fiksno letno obrestno mero v višini 1,65 %, strošek odobritve 
300 EUR, interkalarne obresti ter strošek vodenja Udobnega računa s prenosom plače za čas trajanja kredita. Skupni strošek kredita je 
18.299,75  EUR.  Višina obrestne mere se poviša, če zaposleni ne sklene pogodbe o vodenju transakcijskega računa pri banki ali enega 
izmed navedenih zavarovanj. Stanovanjski kredit bo zavarovan z zastavno pravico na stanovanjski nepremičnini.  Znižanje obrestne mere 
glede na oglaševano obrestno mero v spletnem kalkulatorju banke je odvisna od izbrane vrste obrestne mere ter dobe odplačevanja 
kredita. 

 

Ekskluzivne 
ugodnosti
za člane 
sindikata SVIZ

Dobrodošli 

v Sparkasse!

VEČ INFORMACIJ

https://izberikartico.si/SVIZC757
https://izberikartico.si/SVIZC757
http://www.proshop.si/sl/nase-prodajalne
http://www.zlatarnacelje.si
https://izberikartico.si/images/emailing/2021/oktober/sparkasse-2021.pdf

