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SPOROČILO ZA MEDIJE 

 

Addiko Rdeči teden ponuja gotovinske kredite brez stroškov 
 
Ljubljana, 16. avgust 2021: Tudi v avgustu bo Addiko banka mnoge razveselila z Addiko 

Rdečim tednom, ki bo potekal  med 18. in 25. avgustom. Ta priljubljena akcija v 

avgustu ponuja izjemne ugodnosti tokrat vsem novim strankam: gotovinske kredite 

brez stroškov odobritve in brez stroškov ocene rizika. 

 

Poslanstvo Addiko banke je ponuditi hitro in enostavno bančno izkušnjo za preprosto 

upravljanje z osebnimi financami. Obstoječe stranke Addiko banke to odlično bančno 

izkušnjo dobro poznajo, zato bo Addiko banka v avgustovski akciji Addiko Rdeči teden 

nagovarjala nove stranke. Vsi, ki bodo med 18. in 25. avgustom obiskali katerokoli 

poslovalnico Addiko banke, bodo lahko sklenili gotovinski kredit brez stroškov odobritve in 

brez stroškov ocene rizika.  

 

Addiko Rdeči teden je znana akcija Addiko banke, ki ponuja izjemne pogoje ali posebno 

ponudbo na izbrani teden v mesecu. Do sedaj je Addiko banka z nagradami v sklopu Rdečega 

tedna razveselila že mnoge. “ Kredit sem najel, da bi šel lažje skozi življenje, akcija Addiko 

Rdeči teden pa me je ponovno prepričala predvsem zaradi ponudbe. V Addiko banki se 

stranka resnično počuti zaželeno in na prvem mestu. Hvala, ker ste mi olajšali življenje,” 

je povedal nagrajenec majskega Addiko Rdečega tedna gospod Štefan M. 

 

V Addiko banki vabijo vse nove stranke, da od srede, 18. 8., do srede, 25. 8., obiščejo 

katerikoli poslovalnico Addiko banke v Sloveniji in izkoristijo akcijo Rdeči teden ter sklenejo 

gotovinski kredit do 40.000 EUR in prihranijo na stroških. 

 

Ugodna ponudba akcije Addiko Rdeči teden novim strankam ponuja kredite: 

 

- v znesku od 500 do 40.000 EUR, 

- z dobo odplačevanja do 7 let, 

- z mesečnim obrokom že od 20 EUR na mesec, 

- s fiksno obrestno mero, 

- s hitro in enostavno odobritvijo in izplačilom, 

- BREZ STROŠKOV ODOBRITVE in 

- BREZ STROŠKOV OCENE RIZIKA. 

 

Vabljeni v poslovalnice Addiko banke, da prihranite z ugodnostmi, ki jih med 18. in 25. 

avgustom ponuja avgustovski Addiko Rdeči teden. 

 
Informativni izračun: Znesek kredita: 12.000 EUR; Doba odplačila: 84 mesecev; Obrok: 178,20 EUR; Fiksna OM: 
6,5 %; EOM 7,13 %; Stroški odobritve: 0,00 EUR; Stroški ocene rizika: 0,00 EUR; Skupni znesek za plačilo: 14.968,10 
EUR; Info izračun pripravljen na 11. 8. 2021 in se lahko spremeni, če se spremeni kateri koli element izračuna. 
 
Kontakt za medije: Petra Kalan, petra.kalan@addiko.com, Tel: 041 783 338 
 


