
DH Ponudba za člane sindikatov delničarjev

Delavska hranilnica -
vaša banka!

Višina  
kredita

Št.  
mesecev

Mesečni obrok 
kredita

Strošek  
odobritve

Strošek  
ocene tveganja

Mesečni strošek 
vodenja kredita

Skupni  
znesek kredita*

 
EOM

5.000 EUR 60 94,27 EUR 50,00 EUR 169,69 EUR 1,50 EUR 5.875,89 EUR 7,05%

10.000 EUR 84 139,58 EUR 75,00 EUR 410,37 EUR 1,50 EUR 12.210,09 EUR 6,30%

* znesek, ki ga plača kreditojemalec

Informativni izračun za kredit s fiksno obrestno mero 4,60%:

Višina  
kredita

Št.  
mesecev

Mesečni obrok 
kredita

Strošek  
odobritve

Strošek  
ocene tveganja

Mesečni strošek 
vodenja kredita

Skupni  
znesek kredita*

EOM

5.000 EUR 60 94,95 EUR 50,00 EUR 170,91 EUR 1,50 EUR 5.917,91 EUR 7,38%

10.000 EUR 84 140,97 EUR 75,00 EUR 414,45 EUR 1,50 EUR 12.330,93 EUR 6,64%

* znesek, ki ga plača kreditojemalec

DH Krediti

• 50% nižji stroški odobritve za hitre, potrošniške, eko in stanovanjske kredite.

Informativni izračuni

Informativni izračun za kredit s spremenljivo obrestno mero 6M EURIBOR + 4,30%:

Več informacij na www.dh.si
ali v poslovnih enotah hranilnice.



Ponudba je izključno informativne narave in ne predstavlja pravno zavezujoče ponudbe ali kakršnekoli poslovne zaveze za hranilnico. 
Hranilnica si pridržuje pravico do sprememb ter da brez obrazložitve zavrne sklenitev poslovnega razmerja. Hranilnica ne odgovarja za 
morebitne napake in ne daje nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij. Ob sklenitvi pogodbe 
preverite pogoje in lastnosti produkta in veljavno tarifo hranilnice. Marec 2022.

ENOSTAVNI NAPREDNI BREZSKRBNI

Mesečni strošek*

Vodenje računa

Debetna kartica zlata

Varnostni SMS  
za debetno kartico

Redna prekoračitev  
(limit)**

do 500 € do 1.000 € do 2.500 €

Spletna banka

Mobilna banka

Mobilna denarnica

Brezplačni dvigi na 
bankomatu DH

neomejeno neomejeno neomejeno

Brezplačni dvigi na 
bankomatu druge banke***

2 4 neomejeno

Brezplačni plačilni nalogi v 
spletni/mobilni banki****

4 neomejeno

Brezplačni trajni nalogi  
in/ali direktne obremenitve

2 4 neomejeno

Brezplačna Flik  
takojšnja plačila

neomejeno neomejeno neomejeno

Plačilna kartica  
z odloženim plačilom

ob doplačilu prvo leto 
brezplačno

zlata

Varnostni SMS za  
kartico z odloženim plačilom

* Članom sindikatov delničarjev nudimo 15% popust na redne cene paketov.
** Redni limit vam hranilnica odobri glede na vašo kreditno sposobnost, ki jo oceni v skladu s poslovno politiko hranilnice. 
Pred odobritvijo rednega limita bo hranilnica v sistemu SISBON preverila korektnost vašega poslovanja. Več informacij o 
sistemu SISBON najdete na www.sisbon.si.
*** V Sloveniji in v državah Evro območja.
**** Velja za nenujna domača in takojšnja plačila v evrih v vrednosti do 50.000 EUR.
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www.dh.si | 01 3000 200 | kontaktni.center@dh.si

Na voljo smo vam v 36 poslovalnicah po Sloveniji. Poiščite nas. 

15% popust na navedene cene paketov za člane sindikatov delničarjev.


