
 

Addiko Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, Slovenija, www.addiko.si 

 

 

SPOROČILO ZA MEDIJE 

 

Gotovinski krediti brez stroškov odobritve v ponudbi marčevskega 

Addiko Rdečega tedna 
 

Ljubljana, 15. marec 2022: Bliža se marčevski Addiko Rdeči teden! Za dobrodošlico 

pomladi bodo v Addiko banki v sklopu akcije Addiko Rdeči teden vsem novim strankam, 

ki bodo sklenile gotovinski kredit v poslovalnici Addiko banke ali na spletu, povrnili 

strošek odobritve kredita. Addiko Rdeči teden bo trajal od 16. do 23. marca. 

 

S prihajajočo pomladjo in toplejšimi temperaturami si bomo s še večjim veseljem vzeli čas 

za naše priljubljene aktivnosti. Ali je to preživljanje časa z našimi najljubšimi, učenje 

zanimivih veščin, preurejanje stanovanja in okolice doma ali pa uživanje v novih tehnoloških 

pripomočkih – ni pomembno.  

Pomembno je, da si znamo vzeti čas za osebe in aktivnosti, ki nam pomenijo veliko. 

Če vaši prihranki potrebujejo le nekaj pomoči pri realizaciji vaših želja, je pravi naslov 

Addiko banka.  

 

Addiko banka je specialist za gotovinske kredite, ki jih lahko sklenete hitro in enostavno 

ter brez odvečne dokumentacije.  

 

Preverite ponudbo marčevskega Addiko Rdečega tedna v sklopu katerega Addiko banka vsem 

novim strankam povrne strošek odobritve kredita. Ugodnost velja od 16. do 23. marca za vse 

gotovinske kredite sklenjene v poslovalnici Addiko banke ali na spletu! 

 

Kreditna ponudba Addiko Rdeči teden je na vsem novim strankam in nudi: 

- gotovinske kredite od 500 do 40.000 EUR,  

- dobo odplačevanja do 7 let, 

- fiksno obrestno mero in nespremenjen obrok skozi celotno obdobje financiranja,  

- hitro in enostavno odobritev, 

- možnost oddaje vloge za kredit do 30.000 EUR preko spleta na hipkredit.addiko.si, 

- mesečni obrok že od 20 EUR dalje, 

- pri čemer vam strošek odobritve kredita povrne!  

 

Vabljeni, da izkoristite ugodnosti marčevskega Addiko Rdečega tedna med 16. in 23. 

marcem! 
 
Informativni izračun kredita na spletu ob prenosu poslovanja: Znesek kredita: 5.000 EUR; Doba 
odplačevanja: 24 mesecev; Obrok: 220,93 EUR; Fiksna OM: 5,70 %; EOM: 10,54 %; Stroški odobritve: 
100 EUR; Stroški ocene rizika: 79,53 EUR; Skupaj za plačilo: 5.503,05 EUR; Izračun na dan: 4. 3. 2022. 
 

 

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