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KDO LAHKO DOBI UGODNEJŠI KREDIT PRI DELAVSKI 

HRANILNICI PO POGODBI SKEI? 
 

- Član SKEI 

- Državljan republike Slovenije 

- Stalna zaposlitev kreditojemalca mora biti na območju RS, 

- Sedež delodajalca kreditojemalca mora biti na območju RS ;delodajalec ne 

sme biti v postopku prisilne poravnave ali imeti blokiranega računa, 

- Kreditna sposobnost kreditojemalca – upoštevajoč neto minimalno plačo 

(ZIZ), ki na dan sklenitve tega aneksa znaša 599,73 EUR, je po tej pogodbi 

na podlagi izrecne zahteve deponenta določena na 320 EUR, 

- Osebni račun pri DH, če delodajalec ne izvaja administrativne prepovedi  

- Kredit se odobri na podlagi pravilno izpolnjene kreditne dokumentacije, 

- Kredit se lahko izplača na blagajniških mestih hranilnice ali nakaže na 

osebni račun kreditojemalke/ca, 

- Kreditna dokumentacija je članicam in članom Sindikata na razpolago tudi 

na sedežu sindikata, po naročilu poslana posameznici/ku po pošti ali pa na 

spletni strani hranilnice www.delavska-hranilnica.si v elektronski obliki 

- Kredit se odobri v zneskih do 2.000,00 EUR, 

- Ročnost kreditov od 3 do 36 mesecev, 

- Obrestna mera 0,4 % nižja od vsakokratne ponudbe DH, za imetnike 

računa pri DH pa še za dodatna 0,2 %, 

- Strošek kredita je 1,5 % od zneska kredita oziroma je skladu z 

vsakokratno veljavno Tarifo nadomestil provizij in stroškov Delavske 

hranilnice, 

- Mesečni stroški vodenja kredita so vključeni v obrok kredita in znašajo 

1,50 EUR/mesečno, 

- Vsaka vloga za odobritev kredita mora biti opremljena pred odobritvijo 

kredita z žigom in podpisom sekretarja Regijske organizacije  SKEI,  pri 

čemer se šteje, da z žigom in podpisom pooblaščene osebe na vlogi sindikat 

izjavlja, da bo odobren kredit zavarovan skladno s pogodbo. 
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