
Komitenti Nekomitenti Nova stranka

stranke z rednim mesečnim 

prilivom na račun pri 

Addiko Bank d.d.

stranke brez rednega 

mesečnega priliva na račun 

pri Addiko Bank d.d.

stranke brez aktivnega produkta pri 

Addiko Bank d.d.

Krediti v poslovalnici

Addiko kredit (do 40.000 EUR in do 84 mesecev) 6,70% - 6,70%

HIP kredit (do 10.000 EUR in do 84 mesecev)  - 7,20% 7,20%

Addiko kredit za nekomitente ( do 30.000 EUR in do 84 mesecev)  - 7,20% 7,20%

Addiko START kredit (do 15.000 in do 84 mesecev) 8,50% - 8,50%

ponudba velja za zaposlene za določen čas (pogoj prenos poslovanja)

obrestna mera v 

pogodbi o depozitu ali 

varčevanju + 2,00%

Krediti preko digitalnih kanalov

mKredit (do 30.000 EUR in do 84 mesecev) 6,30%  -
vloga oddana preko mobilne banke

Addiko kredit (do 30.000 EUR in do 84 mesecev) - 5,95%

HIP kredit (do 10.000 EUR in do 84 mesecev)  - - 6,70%

Addiko kredit za nekomitente (do 30.000 EUR in do 84 mesecev)  - - 6,70%

Kreditni posredniki

Posredniški krediti (do 30.000 EUR in do 84 mesecev) 8,50% 8,50% 8,50%
Obrestna mera se lahko ustrezno zniža glede na vsakokratno ponudbo

Vse objavljene obrestne mere veljajo na letni ravni.

3 mesečni Euribor za kreditne posle na dan 01.06.2022 znaša -0,368% p.a.

6 mesečni Euribor za kreditne posle na dan 01.06.2022 znaša -0,076% p.a.
Osnova za izračun je referenčni tečaj Evropske centralne banke.

Sredstva na vpogled na transakcijskem računu

Obrestna mera
1

0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%

1
Navedene obrestne mere za sredstva na vpogled veljajo, v kolikor to ni drugače določeno s pogodbo.

Sredstva na vpogled na transakcijskem računu imetnikov paketov TOP DEPOZITNI, SETEV in SENIOR

Obrestna mera
0,001%

Limiti na transakcijskem računu

Obrestna mera

Redni in izredni limit zakonska zamudna obrestna mera - 0,05%
1

Redni in izredni limit SENIOR paket zakonska zamudna obrestna mera - 0,05%
1

Redni in izredni limit TOP paket zakonska zamudna obrestna mera - 0,05%
1

Addiko limit 7,95%

Nedovoljena prekoračitev zakonska zamudna obrestna mera
2

2
Obrestna mera zamudnih obresti, kot je določena v vsakokratnem Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti.

Obrestna mera
Obrestna mera za Addiko kreditno MasterCard kartico zakonska zamudna obrestna mera - 0,05%

1

1
Obrestna mera zamudnih obresti, kot je določena v vsakokratnem Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti, zmanjšana za 0,05 odstotne točke.

Zakonska zamudna obrestna mera znaša 8,00 % letno in velja od 01.01.2022.

1
Obrestna mera zamudnih obresti, kot je določena v vsakokratnem Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti, zmanjšana za 0,05 ali 0,25 odstotne točke.

zastavi se lahko depozite, ki so aktivni vsaj 3 mesece

za znesek varčevanja do 30.000 EUR je najdaljša doba financiranja do 57 mesecev oz. za znesek varčevanja nad 30.000 EUR do 24 mesecev

JUNIJ 2022

Valuta
EUR

Transakcijski račun

IZVLEČEK OBRESTNIH MER ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI

CHF
USD

MasterCard kartica

Addiko Bank d.d.

Gotovinski krediti

EUR

GBP
Ostale valute

Addiko premostitveni kredit na podlagi zastave depozita ali 

varčevanja

Ročnost: do poteka depozita ali varčevanja

Valuta

Na podlagi Zakona o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 27/2016) je od 12.04.2016 vaša vloga pri posamezni banki ali hranilnici s sedežem v 

Republiki Sloveniji zajamčena do višine 100.000 EUR.
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IZVLEČEK OBRESTNIH MER ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI

Addiko Bank d.d.

Varčevalni računi

Obrestna mera

1M Euribor + 0,05%

1M Euribor + 0,05%
Plačuj in varčuj 0,001%

Obročno Addiko varčevanje plus fix

Obrestna mera

Nad 1 letom do vključno 2 let 0,17%
Nad 2 letoma do vključno 3 let 0,32%

Nad 3 leti do vključno 5 let 0,52%

Vse objavljene obrestne mere veljajo na letni ravni.

1 mesečni Euribor za depozitne posle na dan 01.06.2022 znaša -0,545% p.a.

6 mesečni Euribor za depozitne posle na dan 01.06.2022 znaša -0,076% p.a.

Osnova za izračun je referenčni tečaj Evropske centralne banke.

Kratkoročni evrski depozit

Od 181 dni do vključno 1 leta

0,10%

Dolgoročni evrski depozit

Nad 3 leti do vključno 5 let

0,50%

Dodatki na obrestne mere evrskih depozitov

Obrestna mera

0,01%

Addiko rastoči depozit

Obrestna mera
0,003%

Najnižji znesek Rastočega depozita je 1.000 EUR. Skupna doba vezave največ 12 mesecev.

Dodatki

Mesečno povečanje obrestne mere (do 11.povišanja) 0,003%

Addiko likvidnostni depozit

Obrestne mere so enake obrestnim meram za depozite ročnosti od 31 dni do vključno 5 let.

Najnižji znesek Likvidnostnega depozita je 400 EUR. Ponudba velja le za imetnike TOP DEPOZITNEGA Paketa.

Devizni depozit

Od 31 do 

vključno 

Od 91 do 

vključno 180 

Od 181 dni do 

vključno 1 leta

Nad 1 letom do 

vključno 2 let

Nad 2 letoma do 

vključno 3 let

0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
0,05% 0,10% 0,15% 0,20% 0,30%
0,01% 0,03% 0,05% 0,10% 0,20%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Najnižji znesek depozita je 400 EUR oz. protivrednost v drugi valuti

Obrestne mere v Izvlečku veljajo od 01.06.2022

GBP

Pri vseh vezavah se obrestni meri dodajo odstotne točke (velja za kratkoročne evrske depozite od 31 dni dalje in dolgoročne evrske depozite). 

Dodatek na obrestne mere ne velja za dolgoročne depozite z mesečnim izplačilom obresti, Rastoči depozit, Likvidnostni depozit in Akcijski depozit.

Devizna sredstva

Izhodiščna obrestna mera

USD

Na podlagi Zakona o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 27/2016) je od 12.04.2016 vaša vloga pri posamezni banki ali hranilnici s sedežem v 

Republiki Sloveniji zajamčena do višine 100.000 EUR.

0,30%

Valuta

Od 400 EUR dalje

Ostale valute

CHF

Nad 2 letoma do vključno 3 let

0,15%

Nad 1 letom do 

Od 400 EUR dalje

Dodatek na obrestno mero za imetnike TOP DEPOZITNEGA Paketa

Na podlagi Zakona o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 27/2016) je od 12.04.2016 vaša vloga pri posamezni banki ali hranilnici s sedežem v 

Republiki Sloveniji zajamčena do višine 100.000 EUR.

Na podlagi Zakona o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 27/2016) je od 12.04.2016 vaša vloga pri posamezni banki ali hranilnici s sedežem v 

Republiki Sloveniji zajamčena do višine 100.000 EUR.

Evrsko varčevanje

Evrska sredstva

Addiko varčevalni račun 5 dni

Addiko otroški varčevalni račun 15 dni


