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SPOROČILO ZA MEDIJE 

 

Prenovljen HIP kredit na spletu nudi ugodnejšo obrestno mero 

 

Ljubljana, 2. februar 2021: V Addiko banki se zavedajo, da je pomanjkanje časa 

realnost, s katero se soočamo vsi tudi v »novi normalnosti«, kar ima močan vpliv tudi 

na finančna stanja posameznikov in njihovo mesečno varčevanje. Pametno upravljanje 

časa, ki ga omogočajo nove digitalne storitve in orodja, lahko pozitivno vpliva tudi na 

osebne finance. Zato so v Addiko banki posodobili svojo ponudbo gotovinskih kreditov 

in jo še približali strankam vseh bank. Poenostavljen in prenovljen HIP kredit na spletu 

strankam vseh bank omogoča enostavno oddajo vloge za kredit preko spleta in z 

ugodnejšo obrestno mero 5,45 %. 

Pomanjkanje časa je pogosto in časa nikoli nimamo dovolj, da bi postorili vse. Še ko nam 

uspe najti nekaj ur prostega časa, lahko opazimo neprijetno dejstvo, da nimamo dovolj 

finančnih sredstev za naše priljubljene ali nove prostočasne aktivnosti. Rešitev se mogoče 

skriva v sodobnih digitalnih orodjih! 

Kako z digitalizacijo prihraniti čas in denar? 

- Nastavite svoje račune za komunalne storitve ali druge ponavljajoče se storitve na 

samodejna plačila ter si prihranite mesečne skrbi in čas.  

- Z digitalizacijo, ki nam omogoča hitro shranjevanje in arhiviranje vseh pomembnih 

dokumentov na enem mestu, lahko prihranimo veliko časa. Z digitalnimi storitvami 

smo tudi hitrejši in odgovornejši, saj odgovorno ravnanje v današnjih časih pomeni 

tudi, da osebne bančne opravke, v kolikor je mogoče, uredimo na daljavo in prek 

digitalnih kanalov. 

- Nakupujte in sklepajte posle preko spleta, saj so spletne storitve na voljo 24 ur na 

dan in vse dni v tednu. Tako boste tudi hitreje našli najugodnejše ponudbe in se tudi 

izognili nepotrebnemu čakanju v vrstah. 

 

Novi HIP kredit na spletu 

Addiko banka je vedno v koraku s časom, zato je za stranke vseh bank prenovila svojo 

ponudbo gotovinskih kreditov. Poenostavljen in prenovljen HIP kredit je na voljo le spletu 

ter omogoča enostavno oddajo vloge za kredit preko spleta z ugodnejšo obrestno mero 5,45 

%. 

Postopek je preprost in le v nekaj korakih boste prejeli vse potrebne informacije za spletno 

sklenitev kredita. Nova aplikacija je enostavna, hitra in učinkovita.  

HIP kredit ponuja: 

• ugodno obrestno mero 5,45 % 

• do 7.000 EUR gotovine  

• možnost odplačila do 7 let 

• mesečni obrok že od 20 EUR dalje 
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Informativni izračun: 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 

na 21. 1. 2021. 

 

  
  
  

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

 

Prenovljen HIP kredit vam je na voljo na povezavi: hipkredit.addiko.si  
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