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SPOROČILO ZA MEDIJE 

 

Addiko banka podarja 50 EUR na obročni kartici Mastercard® 

 

Ljubljana, 9. november 2021: Addiko banka svojim strankam zagotavlja enostavne in hitre 

bančne storitve. Ena takšnih je tudi Addiko obročna kartica Mastercard, ki omogoča plačevanje 

nakupov na od 2 do 24 obrokov na vseh prodajnih mestih Mastercard doma, po svetu in na 

spletu. V okviru novembrskega Addiko Rdečega tedna, ki bo trajal od 10. do 17. novembra, so 

v Addiko banki za vse nove stranke pripravili izjemno ponudbo: vse nove stranke, ki bodo v 

času trajanja Addiko Rdečega tedna pridobile Addiko obročno kartico Mastercard, jim bo ta na 

voljo brez članarine za kar 12 mesecev. Vse nove stranke pa bodo prejele tudi darilo: 50 EUR 

ob prvem obročnem nakupu ali dvigu gotovine na obroke. 

Addiko banka je banka enostavnih in hitrih bančnih storitev, ki svoje stranke rada preseneča in 

razvaja z edinstvenimi ugodnostmi. Sedaj že tradicionalni Addiko Rdeči teden – edinstveni teden 

posebnih ugodnosti - tokrat preseneča z izjemno ponudbo, ki velja za nove stranke Addiko banke. 

Vsi, ki bodo v tednu med 10. in 17. novembrom postali nove stranke Addiko banke in sklenili Addiko 

obročno kartico Mastercard, jim bo ta na voljo za kar 12 mesecev, hkrati pa bodo prejeli še darilo v 

višini 50 EUR ob prvem obročnem nakupu ali dvigu gotovine na obroke nad 150 EUR, ki ga bodo opravili 

do konca letošnjega leta. 

Addiko obročna kartica Mastercard: plačevanje po meri 

Addiko obročna kartica Mastercard ima vse lastnosti klasične plačilne kartice Mastercard in še več – 

svoje nakupe lahko hitro in enostavno razdelite na od 2 do 24 obrokov, kar preko sporočila SMS in 

brez dodatne dokumentacije, lahko pa se plačilo izvede v enkratnem znesku. Kartica omogoča 

brezgotovinsko plačevanje in varno nakupovanje na vseh prodajnih mestih z oznako Mastercard doma, 

po svetu in na spletu z uporabo storitve Rekono. Addiko obročno kartico Mastercard lahko pridobijo 

tako stranke Addiko banke kot tudi stranke drugih bank. Z banko se preprosto vnaprej dogovorite za 

znesek limita in sami izberete dan plačila (8., 18. ali 28. dan v mesecu) s svojo Addiko obročno kartico 

Mastercard.  

Addiko Rdeči teden vam tokrat ponuja ugodnost na obroke. Izkoristite jo v času od 10. do 17. 

novembra.  

 
 

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


