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SPOROČILO ZA MEDIJE 

 

Gotovinski krediti brez stroškov odobritve in stroškov ocene rizika 

v ponudbi Addiko Rdeči teden v septembru 
 
Ljubljana, 21. september 2021: Bliža se septembrski Addiko Rdeči teden! V mesecu 

septembru bo teden ugodnosti v Addiko banki trajal od 22. do 29. septembra, akcije 

pa se bodo najbolj razveselile nove stranke Addiko banke, saj jim ta ponuja gotovinske 

kredite brez stroškov odobritve in brez stroškov ocene rizika. 

 

Jesen je za mnoge čas obsežnejših stroškov: nakup šolskih potrebščin, nove prostočasne 

aktivnosti, menjava garderobe, pozne počitnice ali celo preureditev domovanja. Zato 

gotovinski krediti Addiko banke odgovarjajo potrebam današnjega časa in so namenjeni, da 

hitro in enostavno pomagajo pri različnih finančnih zalogajih ter olajšajo upravljanje z 

osebnimi financami. 

 

Addiko banka pa ni le specialist za gotovinske kredite, ampak tudi za razvajanje svojih 

obstoječih in novih strank z različnimi ugodnostmi. Ena takšnih je Addiko Rdeči teden, ki na 

izbrani teden v mesecu novim in obstoječim strankam Addiko banke ponuja različne ugodne 

priložnosti. 

 

Septembrski Addiko Rdeči teden bo potekal med 22. in 29. septembrom in bo vsem novim 

strankam, ki bodo v tem obdobju obiskale katerikoli poslovalnico Addiko banke in sklenile 

gotovinski kredit, ponudil sklenitev gotovinskega kredita brez stroškov odobritve in brez 

stroškov ocene rizika.  

 

Na Addiko banki razumejo pomembnost fleksibilnosti, zato lahko nove stranke gotovinski 

kredit sklenejo tudi brez prenosa poslovanja na Addiko banko. 

 

Ugodna ponudba akcije Addiko Rdeči teden novim strankam ponuja kredite: 

 

- v znesku od 500 do 40.000 EUR, 

- brez stroškov odobritve, 
- brez stroškov ocene rizika, 
- z dobo odplačevanja je do 7 let, 

- z mesečnim obrokom že od 20 EUR na mesec, 

- s fiksno obrestno mero, 

- s hitro in enostavno odobritvijo in izplačilom in 

- do 30.000 EUR za stranke vseh bank tudi brez prenosa poslovanja. 

 

Vabljeni, da izkoristite ugodnosti septembrskega Addiko Rdečega tedna med 22. in 29. 

septembrom! 

 
Informativni izračun: Znesek kredita: 12.000 EUR; Doba odplačila: 84 mesecev; Obrok: 178,20 EUR; 
Fiksna OM: 6,5 %; EOM 7,15 %; Stroški odobritve: 0,00 EUR; Stroški ocene rizika: 0,00 EUR; Skupni 
znesek za plačilo: 14.968,10 EUR; Info izračun pripravljen 14. 9. 2021. 

 

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


