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SPOROČILO ZA MEDIJE 

 

Addiko gotovinski krediti že od 20 EUR dalje 

 

Ljubljana, 3. marec 2021 – Toplejše temperature s seboj prinašajo tudi nove priložnosti, 
ki že čakajo, da jih izkoristite. Addiko banka zato tako komitentom kot tudi 
nekomitentom ponuja ugodne gotovinske kredite z minimalnim zneskom mesečnega 
obroka že od 20 EUR na mesec – zdaj tudi preko preproste spletne vloge na 
hipkredit.addiko.si.  
 
Boljši časi polni upanja in sveže energije so za vogalom, pozdravite jih!  
 

S prihajajočo pomladjo in toplejšimi temperaturami si s še večjim veseljem vzamemo čas za naše 

priljubljene aktivnosti. Ali je to preživljanje časa z našimi najljubšimi, učenje zanimivih veščin, 

preurejanje stanovanja in okolice doma ali pa uživanje v novih tehnoloških pripomočkih – ni 

pomembno.  

Pomembno je, da si znamo vzeti čas za osebe in aktivnosti, ki nam pomenijo veliko. 

Svet se počasi prebuja in življenje se vrača nazaj med nas – življenje pa se ne vrača v stare tire, 

ampak v nove, ki so polni priložnosti, izzivov in še neraziskanih izkušenj.  

Da boste lahko že kmalu uživali v novih podvigih in družinskih dogodivščinah ali pa v večjih in manjših 

popestritvah vašega stanovanja, vrta ali domače okolice, ne čakajte predolgo in načrtovanje začnite 

že danes. Uresničite svoje želje in sebi ter svojim najbližjim privoščite nepozabne spomine!  

 

Hitra in enostavna rešitev že od 20 EUR na mesec zdaj tudi na hipkredit.addiko.si! 

Če vaši prihranki potrebujejo le nekaj pomoči pri realizaciji vaših želja, je pravi naslov Addiko banka. 

Addiko banka je specialist za gotovinske kredite, ki jih lahko sklenete hitro in enostavno ter brez 

odvečne dokumentacije.  

 

V ponudbi Addiko gotovinskih kreditov, ki so vam na voljo že od 20 EUR na mesec in odplačilno dobo 

do 7 let, lahko izberete kredit po vaši meri:  

- kredit na spletu z ugodnimi pogoji do 30.000 EUR, ki ga lahko s preprostim in hitrim postopkom 

sklenete na hipkredit.addiko.si  

- Addiko kredit do 35.000 EUR za obstoječe in nove stranke 

- Addiko kredit za poplačilo obveznosti do 40.000 EUR   

- Addiko hitri kredit za nekomitente do 7.000 EUR brez dokumentacije 

- Addiko kredit za nekomitente do 15.000 EUR brez prenosa poslovanja  

 

Addiko banka je na slovenskem finančnem trgu znana kot ponudnik enostavnih finančnih storitev, saj 

ponujajo sklenitev različnih gotovinskih kreditov in vam s tem omogočijo narediti korak k uresničitvi 

vaših načrtov. 

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


