СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТA

Скопје, 23 март 2016

СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА ОД ОХРИДСКА БАНКА СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЗА СИТЕ
ПОСЕТИТЕЛИ НА САЕМОТ ЗА МЕБЕЛ 2016
Оваа година Охридска банка Сосиете Женерал е присутна со штанд на Саемот за
мебел 2016, каде што заинтересираните посетители ќе можат да добијат
дополнителни информации за специјалната понуда на банката.
Охридска банка Сосиете Женерал подготви специјална понуда за сите посетители на Саемот за мебел
2016, кои ќе можат да го опремат својот дом лесно, брзо и поволно. Понудата е валидна во периодот од 22
март до 30 април 2016 година.
За време на овој период, кеш кредитот од Охридска банка Сосиете Женерал, наменет за купување мебел,
опрема и останати репроматеријали, е со каматна стапка од 5,90%, фиксна за првата година и без
административен трошок за одобрување на кредитот. Клиентите имаат можност да аплицираат за кеш
кредит со кредитно животно осигурување под истите услови, за поголема сигурност. При апликацијата за
кредит, потребно е клиентите да го приложат промотивниот саемски леток во експозитурите на Охридска
банка Сосиете Женерал.
На штандот на Охридска банка Сосиете Женерал ќе присуствуваат претставници од банката, кои ќе им
бидат на располагање на сите посетители заинтересирани за дополнителни информации во врска со кеш
кредитот, помош при пресметки и при поднесување на барањето за кредит.
Охридска банка Сосиете Женерал дејствува во согласност со високите стандарди на групацијата Сосиете
Женерал, кои меѓу другото се однесуваат и на фер и транспарентен однос кон клиентите. Фактот што повеќе
од 150 години, над 30 милиони клиенти од повеќе од 76 земји ѝ ја подариле довербата на оваа банка е
силно уверување за стабилноста на Сосиете Женерал и сите нејзини подружници ширум светот.
СВТ за првата година изнесува од 6,97%, а за останатиот период од 9,17%, пресметано на 11.3.2016 г. за кредит со кредитно
животно осигурување со највисок износ од 900.000 МКД и со најдолг рок на отплата од 95 месеци. Трошоци: зa меница – 500
МКД, за апликација – 200 МКД, за одржување трансакциска сметка – 23 МКД месечно. Месечната рата за првата година
изнесува 12.162 МКД, а за останатиот период 12.989 МКД. Вкупниот износ што го плаќа потрошувачот изнесува 1.237.701 МКД.
Каматната стапка е фиксна за првата година и изнесува 5,90%. Во останатиот период е променлива по одлука на Банката, а
моментално изнесува од 7,95%. За повеќе информации обратете се до експозитурите на Охридска банка Сосиете Женерал.
Информациите во врска со покриените ризици за кредитно животно осигурување се содржани во Општите услови на Мастерполисата 0001. Условите се валидни од 22.3.2016 г. до 30.4.2016 г.
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