
Ustvarite si nov dom v 
Rezidenci Zalog

Pomagamo vam z NLB Stanovanjskim kreditom

Zavedamo se, da je nakup nepremičnine ena največjih življenjskih naložb, zato vam pri njeni uresničitvi pomagamo z najboljšo 
ponudbo NLB Stanovanjskega kredita: 

• Brez stroškov vodenja.
• 50 % popusta na stroške odobritve kredita.
• Brezplačna cenitev nepremičnine.
• Odplačilo do 30 let. Začetek odplačevanja kredita lahko 

odložite do 6 mesecev.

• Kredit s spremenljivo ali nespremnljivo obrestno mero 
       (ves čas odplačevanja kredita ostane enaka).
• Za nove stranke smo ob sklenitvi NLB Bančnega paketa 

Osnovni, Moj svet, Aktivni ali Premium pripravili posebne 
ugodnosti. Za kaj bi plačevali za vsako storitev posebej, če 
lahko združite vse v enem paketu?

Posvetujte se z mobilnim bančnikom

Ko razmišljate o nakupu nepremičnine, se čimprej pogovorite s strokovnjakom za kredite. Skupaj z njim boste preverili 
vašo realno kreditno sposobnost, predlagal vam bo možne rešitve, ponudil individualno ponudbo in svetoval pri 
nadaljnjih korakih. Za individualno ponudbo kontaktiraje mobilnega bančnika:

E: tanja.vidmar@nlb.si
T: 031 722 248

Promo koda za koriščenje ugodnosti: 
700006005188

Rezidenca Zalog se bo nahajala tik ob mestni vpadnici Zaloški 
cesti in zagotavljala odlično povezavo z mestnim središčem 
Ljubljane, v bližini bo avtobusno postajališče, trgovine, 
restavracije, vrtec, šola ipd. Lokacijo odlikuje tudi bližina narave 
(Golovec, Orle, Janče) in je odlično izhodišče za izlete in sprehode 
v naravi. Rezidenca Zalog bo ponujala 48 stanovanjskih enot 
in 3 poslovne prostore, grajene v nizkoenergijskem standardu, 
z visoko kvaliteto bivanja in lastniškimi parkirnimi mesti. Od 
stanovanjskih enot bo naprodaj 16 enosobnih, 18 dvosobnih, 
4 dvoinpolsobna, 7 trosobnih in 3 štirisobna stanovanja, med 
njimi tudi prostorna atrijska in duplex stanovanja. Vsa imajo 
funkcionalne tlorise, trajne, sodobne in moderne vgrajene 
materiale in individualne števce porabe (voda, elektrika, toplota).

Več informacij: https://rezidencazalog-rcn.si/
T: 051 222 807, 01 200 29 67
e-mail: info@rcn.si

Zgrajeno jutri, kredit že danes
Pri novogradnjah vam omogočamo financiranje nakupa, še preden bo gradnja končana - takoj po sprejetju splošnih 
pogojev prodaje posameznih delov stavbe in stanovanj ter podpisani kupoprodajni pogodbi in plačani ari. 

Omogočamo tudi črpanje sredstev kredita prek akreditivnega računa, ki tako kupcu kot izvajalcu omogoči izognitev tveganju, 
da bi ostala brez storitve oz. denarja. Akreditiv omogoča, da kupec denar za storitev nakaže banki, ki ga bo nakazala izvajalcu le, če 
bodo storitve opravljene v dogovorjenem času in obsegu.


