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SPOROČILO ZA MEDIJE 

 

V majskem Addiko 'Rdečem tednu' Addiko banka srečnemu 

izžrebancu povrne do 40.000 EUR kredita 
 
Ljubljana, 10. maj 2021: »Razmišljate o načrtih in nakupih, ki bi jih želeli uresničiti čim 

prej? Želite urediti osebne finance in si zagotoviti dodatno gotovino? Addiko gotovinski 

krediti vam to omogočijo hitro in enostavno, še posebej, če izkoristite ponudbo Addiko 

Rdečega tedna,« pravijo v Addiko banki. 

 

V Addiko banki vabijo vse, da od srede, 12. 5., do srede, 19. 5., izkoristijo akcijo Rdeči teden 

ter v katerikoli Addiko poslovalnici sklenejo gotovinski kredit do 40.000 EUR ali kredit do 

30.000 EUR preko spleta na hipkredit.addiko.si. Maj, ki je najlepši mesec pomladi, bo za 

nekoga še posebej lep in ga zagotovo ne bo pozabil do konca življenja, saj bodo v Addiko 

banki izžrebali srečnega izžrebanca in mu povrnili kar do 40.000 EUR kredita. V žrebanju 

bodo sodelovale vse stranke, ki bodo v akciji Addiko Rdeči teden, od 12. do 19. 5., sklenile 

katerikoli kredit iz Addiko ponudbe.  

 

Addiko gotovinski krediti - enostavna sklenitev in hitra pot do gotovine 

 

Ugodna ponudba akcije Addiko Rdeči teden novim in obstoječim strankam ponuja: 

 

- kredit v znesku od 500 do 40.000 EUR, 

- doba odplačevanja je do 7 let, 

- obroki kreditov so že od 20 EUR na mesec, 

- postopek odobritve in izplačila je zelo hiter in enostaven. 

 

Akcija Addiko Rdeči teden vam je na voljo v vseh poslovalnicah Addiko banke. Če pa vlogo 

oddate preko spleta na hipkredit.addiko.si, lahko kredit do 30.000 EUR dobite z ugodnejšo 

obrestno mero 5,45 %*.  

 

Z Addiko gotovinskimi krediti stranke lahko izkoristijo tudi možnost sklenitve zavarovanja 

kreditojemalca za primer brezposelnosti. V Addiko banki tako vabijo vse, da izkoristijo akcijo 

Addiko Rdeči teden od 12. do 19. maja in polepšajo prihodnost z ugodnim kreditom ter 

sodelujejo v žrebanju za povrnitev celotnega zneska kredita.  

 

*Primer informativnega izračuna kredita na spletu z ugodno obrestno mero 5,45 %: Znesek 

kredita: 10.000 EUR; Doba odplačila: 84 mesecev; Mesečna obveznost: 143,47 EUR; Fiksna 

OM: 5,45 %; EOM 7,17 %; Stroški odobritve: 150 EUR; Stroški ocene rizika: 180,76 EUR; Skupni 

znesek za plačilo: 12.396,61 EUR. Informativni izračun je pripravljen 28. 4. 2021. 

 

Kontakt za medije: Petra Kalan, petra.kalan@addiko.com, Tel: 041 783 338 
 

 

 


