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SPOROČILO ZA MEDIJE 

 

Februarski Addiko Rdeči teden strankam vseh bank povrne prvi 

obrok kredita 

 

Ljubljana, 10. februar 2021: Pomlad je blizu in zdi se, da se bodo z njo začeli tudi 

boljši časi. Za dobrodošlico novim in svežim začetkom so na Addiko banki sklenili svojo 

tradicionalno akcijo Rdeča sreda podaljšati v Addiko Rdeči teden. Vsem, ki bodo med 

10. in 17. februarjem sklenili gotovinski kredit z ročnostjo nad tremi leti, povrnejo prvi 

obrok kredita. 

 

Čas je za pozitivnejši pogled naprej! Pomlad bo zagotovo prinesla več optimizma in nove 

načrte, ki jih lahko v Addiko banki uresničite že danes, z akcijo Addiko Rdeči teden. Addiko 

banka z akcijo Addiko Rdeči teden ponuja izjemne ugodnosti za stranke vseh bank.  

 

Potrebujete za uresničitev svojih ciljev, nakupov ali osvežite osebnih financ dodatno 

gotovino? Preverite ponudbo Addiko Rdečega tedna in si skupaj z Addiko banko privoščite 

nov zagon – samo od 10. do 17. februarja, vsem, ki sklenete gotovinski kredit, v Addiko 

banki povrnejo prvi obrok. 

 

Kreditna ponudba Addiko Rdeči teden je na voljo strankam vseh bank in nudi: 

- gotovinske kredite do 40.000 EUR,  

- dobo odplačevanja od 3 do 7 let, 

- fiksno obrestno mero in nespremenjen obrok skozi celotno obdobje financiranja,  

- ugodno, 5,45 % obrestno mero za HIP kredit, z oddajo spletne vloge na 

hipkredit.addiko.si in 

- povrnjen prvi obrok kredita. 

 

 

Vabljeni v Addiko poslovalnice ali na Addiko spletno stran in uživajte v ugodnostih 

Addiko Rdečega tedna, ki bo trajal do 17. februarja.  

 

Informativni izračun za HIP kredit preko spleta s 5,45 % obrestno mero: Znesek kredita: 7.000 EUR; 

Doba odplačila: 84 mesecev; Mesečna obveznost: 100,43 EUR; Fiksna OM: 5,45 %; EOM 8,49 %; 

Stroški odobritve: 210 EUR; Stroški ocene rizika: 379,60 EUR; Skupni znesek za plačilo: 9.025,12 

EUR; Info izračun pripravljen 21. 1. 2021. 

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