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SPOROČILO ZA MEDIJE 

 

Addiko banka z novo podobo in s še boljšo ponudbo gotovinskih 

kreditov 
 

Ljubljana, 17. maj 2022 – V slovenski javnosti je v zadnjem tednu veliko 

pozornosti zbudil hrček Oskar, ki med drugim sporoča, da ne zapleta, on posodi. 

Hrček Oskar je novi lik Addiko banke, ki predstavlja njeno posodobljeno podobo 

z glavnim sporočilom »Vaša najboljša izbira za gotovinske kredite«. Addiko banka 

tako še utrjuje svoj položaj specialista za gotovinske kredite v Sloveniji ter na 

drugih trgih Srednje in Jugovzhodne Evrope. Njeno novo pozicijo potrjuje tudi 

obljuba vsem bodočim kreditojemalcem: če do 31. 5. 2022 oddajo vlogo za 

gotovinski Addiko HIP kredit do 10.000 EUR in ne prejmejo odgovora v 15 

minutah, jim Addiko banka zagotovi kredit z 0% obrestno mero ter povrne vse 

stroške kredita.  

 

Addiko banka je netipična banka 

 

Addiko banka je bila trgu predstavljena leta 2016 in je danes močna blagovna znamka 

ne le na slovenskem, ampak tudi na mednarodnem bančnem trgu. Z novo strategijo 

blagovne znamke želi Addiko banka še okrepiti svoj položaj specializirane banke za 

gotovinske kredite za potrošnike ter za mala in srednje velika podjetja. Addiko banka 

ima cilj postati sinonim za hitrost in prilagodljivost ter biti prisotna povsod, kadarkoli 

in kjerkoli njene stranke potrebujejo dodatno finančno spodbudo.  

 

Predsednik uprave Addiko banke Andrej Andoljšek je komentiral: »Od leta 2016 

blagovna znamka Addiko predstavlja sopomenko za enostavno bančništvo in 

dosedanji uspešni poslovni rezultati dokazujejo zadovoljstvo strank. Danes gradimo 

na tej ponudbi hitrosti in učinkovitosti ter k obljubi naše blagovne znamke dodajamo 

tudi digitalne rešitve in strankam nudimo dodatno finančno spodbudo, kadarkoli in 

kjerkoli je to potrebno.« 

 

Addiko banka se od drugih bank na slovenskem trgu razlikuje v tem, da se pozicionira 

kot specialist za kreditno poslovanje. Je netipična banka, saj ne ponuja 

stanovanjskih posojil, leasinga ali investicijskega dela poslovanja. V svojem 

poslovanju se osredotoča na prebivalstvo ter majhna in srednje velika podjetja, 

predvsem pa na digitalizacijo svojih storitev in poslovalnic.   

 

Kdo je Oskar? 

 

Od maja 2022 dalje bosta glavna gonilna sila komuniciranja o specializirani strategiji 

Addiko banke hrček Oskar in nov slogan »Vaša najboljša izbira za hitre kredite«. 

Oskar je očarljiv hrček, ki izziva status quo: on ve, da je banka tukaj za ljudi in ne 

obratno. Vedno zavzame drugačno perspektivo, je nekonvencionalen in do vseh 

pristopa odkrito ter brez predsodkov. Prisluhne tudi mladim, zaposlenim za določen 
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čas ter upokojencem – ponuja kredite tam in takrat, ko jih stranke potrebujejo. 

Njegovo poslanstvo in poslanstvo Addiko banke je poslušati stranke in se zavzemati 

za njihove potrebe.  

 

Addiko banka svojo obljubo postavlja na preizkušnjo 

 

Addiko banka želim bodočim kreditojemalcem dokazati, da so resnično tukaj za ljudi 

ter da je sklepanje gotovinskega Addiko HIP kredita izjemno udobno, enostavno in 

predvsem hitro. V to obljubo verjamejo, zato so jo postavili tudi na konkretno 

preizkušnjo: vsem, ki bodo do 31. 5. 2022 oddali vlogo za HIP kredit do 10.000 

EUR v poslovalnici in odgovora ne bodo prejeli v 15. minutah, bodo povrnili vse 

stroške kredita in ponudili kredit z ničelno obrestno mero.* 

 

Naj Addiko banka postane tudi vaša izbira za hitre kredite.  

 

* Informativni izračun HIP kredita v poslovalnici: Znesek kredita: 5.000 EUR; Doba 
odplačevanja: 36 mesecev; Obrok: 154,39 EUR; Fiksna OM: 7 %; EOM: 12,25 %; Stroški 
odobritve: 150 EUR; Stroški ocene rizika: 175 EUR; Skupaj za plačilo: 5882,83 EUR; 
Izračun na dan: 20. 4. 2022. 
 
Kontakt za medije: Petra Kalan, petra.kalan@addiko.com, tel: 041 783 338 
 
 
 


