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PREDSTAVITEV

Abanka d. d.

Ni vam treba biti milijonar
..Pametne rešitve za dom vam lahko precej poenostavijo življenje in hkrati dobro zavarujejo vašo nepremičnino. Investicija v tak projekt je
sicer res visoka, vendar obstajajo tudi žepu bolj prijazni načini..

Vsaki hiši ali stanovanju ne moremo kar tako
reči dom. Dom iz nepremičnine naredite šele
vi sami, ko se v njem počutite udobno in varno. Dom je zavetje, kamor se z veseljem vračate. Si predstavljate, da bi lahko svojemu domu povedali, kdaj naj vam zjutraj dvigne žaluzije in spusti v prostor dnevno svetlobo? Ali
pa da bi mu naročili, kdaj naj popoldne vključi gretje, da vas bo ob prihodu iz službe pričakala prijetna toplota … Oprostite, toplina!
Do tega vam lahko pomagajo različne pametne rešitve, ki različne procese v vašem domu
avtomatizirajo in na ta način vaš dom spremenijo v t. i. pametni dom. Ta prinaša številne
prednosti. Najpomembnejša med njimi je
skoraj zagotovo prihranek. Prihranek energije
in s tem posledično prihranek denarja, saj so
mesečne položnice nižje. S pametnimi rešitvami namreč avtomatizirate različne procese
v svojem domu. Z ustreznimi moduli lahko na
primer nastavite, da se luči samodejno ugasnejo, ko ni nikogar v prostoru, da ogrevanje
deluje le, ko ste doma in podobno. Prav tako
pa lahko na računalnikih in telefonih spremljate delovanje različnih sistemov in s tem
njihovo porabo. Tako lahko ustvarite precej
bolj energetsko učinkovit dom, ki vam na dolgi rok prihrani marsikakšen evro.
Drug pomemben steber pametnega doma je
varnost. Pametni domovi so navadno opremljeni s številnimi kamerami in senzorji, ki jih
varujejo tudi ko ste na primer na dopustu. Če
sistem zazna vsiljivce, jih s kamerami posname, vam pa takoj pošlje obvestilo na telefon,
tako da lahko pri priči ukrepate.
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Tretji pomemben vidik pa predstavlja udobje.
Pametne rešitve namreč poskrbijo, da številna vsakodnevna opravila, ki vam lahko poberejo kar nekaj ur, postanejo stvar preteklosti.
Tako lahko le z enim klikom na primer ogrejete pečico, še preden vstopite skozi vhodna
vrata, če pozabite ugasniti luč na hodniku in
ste že v postelji, lahko to storite kar prek pametnega telefona, žaluzije lahko dvignete kar
iz udobja naslonjača in tako naprej. Pametni
dom pa se tudi ves čas uči vaših navad, tako
da lahko predvidi določena dejanja in jih
sproži samodejno tudi, če vi pozabite.
Čeprav se to sliši sanjsko, pa je verjetno vsem jasno, da tovrstna prenova oziroma nadgradnja navadnega doma v pametnega ni poceni. Vendar
pa ni nedosegljiva. Pobrskali smo po spletu in naleteli na ugodno kreditno ponudbo pri Abanki, ki
je pisana na kožo vsem, ki želite dom nadgraditi v
pametnega. Če je naložba v pametni dom v enkratnem znesku za vas prevelik zalogaj, jo tako
lahko razbijete na manjše zneske, ki jih boste plačevali dlje, užitek bivanja pa bo bistveno večji od
mesečnega finančnega bremena.

S potrošniškim kreditom lahko ne le prenovite svoj dom, Abanka vam lahko pomaga uresničiti tudi druge želje, kot so počitnice, izobraževanje ali druge investicije. Sredstva lahko prejmete na svoj osebni račun ali pa se izvede neposredno plačilo po predračunu. Ko
določite višino kredita in dobo odplačevanja,
morate izbrati še obrestno mero, ki je lahko fiksna ali spremenljiva. Fiksna obrestna mera se
do zadnjega obroka ne spreminja, spremenljiva pa je vezana na spremenljivo referenčno
obrestno mero, ki se ji prišteje še fiksni pribitek. Kredit lahko zavarujete s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici, z zastavo nepremičnine, s solidarnim poroštvom, pa tudi z
dodatnimi oblikami zavarovanja, kot je npr. življenjsko zavarovanje kreditojemalca ali zavarovanje za primer brezposelnosti.
Do pametnega doma lahko torej pridete s pametnim kreditom. Če ste svoje želje opredmetili v načrt in veste, kdo vam bo ta načrt
pomagal uresničiti, naredite informativni izračun na spletni strani in se oglasite v najbližji
poslovalnici Abanke.
(P. R.)
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