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SPOROČILO ZA MEDIJE 

 

Dobre novice za samostojne podjetnike ter mala in srednje velika 

podjetja 
 

Ljubljana, 20. oktober 2022: Makroekonomska situacija, ki je pred nami, je mnoge 

samostojne podjetnike ter mala in srednje velika podjetja usmerila v osredotočenost 

na to, da bodo lahko pravočasno poravnali svoje obveznosti ter obdržali svoj posel 

uspešen. Omenjeno za mnoge pomeni tudi preoblikovanje svojega obstoječega načina 

delovanja, da se bodo lahko bolje soočili z nepričakovanimi dogodki in negotovostjo. 

Addiko banka ima za samostojne podjetnike ter mala in srednje velika podjetja dobre 

novice v obliki enostavnega podjetniškega kredita do 500.000 EUR s fiksno obrestno 

mero. 

 

Samostojni podjetniki ter mala in srednje velika podjetja predstavljajo večino vseh podjetij 

v Sloveniji, hkrati pa so pogosto prva žrtev neugodnih gospodarskih razmer: ogrožena 

likvidnost, izguba trga, krčenje delovne sile, nestabilni partnerski odnosi, fiksni stroški in 

finančne situacije, ki zahtevajo hitro posredovanje.  

 

Addiko banka ponuja mnoge prednosti za samostojne podjetnike ter mala in srednje 

velika podjetja. 

 

V Addiko banki na finančne zagate in potrebe samostojnih podjetnikov ter malih in srednje 

velikih podjetij odgovarjajo s ponudbo hitrih in preprostih finančnih rešitev, ki zajemajo 

enostavni podjetniški kredit, okvirni kredit ali limit s številnim prednostmi: 

• financiranje do 500.000 EUR s fiksno obrestno mero (znesek kredita je odvisen od 
prihodkov podjetja), 

• za stranke vseh bank, 

• z dobo odplačevanja do 60 mesecev, 

• čas od oddaje vloge do izplačila kredita je 3-krat krajši in 

• želeni znesek je na računu podjetja že v samo dveh do treh dneh, 

• fiksna obrestna mera.  

Nekatere stvari so namreč boljše, če ostanejo fiksne. Fiksna obrestna mera in 

nespremenjena mesečna obveznost skozi celotno obdobje odplačevanja kredita zagotavljata 

manj skrbi in miren spanec.  

Preprost postopek v le nekaj korakih pa reši marsikateri poslovni izziv.  Za poenostavljen 

postopek pridobivanja kredita so v Addiko banki uvedli poseben avtomatiziran proces 

odobravanja kreditov za financiranje podjetij, poleg tega je bistveno zmanjšan tudi obseg 

potrebne dokumentacije.  

Hitro in enostavno do 500.000 EUR s fiksno obrestno mero za samostojne podjetnike ter 

mala in srednja podjetja v krajšem času in z manj “papirologije” – samo v Addiko banki.  

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

 


