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Kje lahko mala in srednje velika podjetja najdejo finančne rešitve? 

Ljubljana, 18. 10. 2021: 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. Vse to ne govori v 

prid podjetjem pri najemanju kreditov. Ravno zato so v Addiko banki z namenom 

ponuditi pomoč malemu gospodarstvu oblikovali hitre in preproste kredite za 

financiranje podjetij. 

Mala in srednje velika podjetja so hrbtenica slovenskega gospodarstva 

Čeprav so za naše gospodarstvo mala in srednje velika podjetja izjemno pomembna, so zelo 

ranljiva. Večina malih in srednje velikih podjetij si namreč ne ustvarja denarja »na zalogo«, 

saj gre večji del tekočega prometa za pokrivanje mesečnih stroškov. Poleg tega lahko veliko 

obremenitev teh podjetij predstavljajo stroški, ki niso vezani na proizvodnjo. Najemnine, 

krediti, stroški plač … bremenijo podjetje, ne glede na realizirano prodajo in lahko ob velikih 

upadih posla vodijo v likvidnostni krč. 

Vse to pomeni, da so mala in srednje velika podjetja pogosto zapostavljena s strani bank, 

saj te svojo finančno pomoč raje ponudijo večjim podjetjem.  

Addiko banka je specialist za hitre gotovinske kredite za mala in srednje velika podjetja 
 

V Addiko banki na finančne zagate ter potrebe malih in srednje velikih podjetij odgovarjajo 

s ponudbo hitrih in preprostih finančnih rešitev, ki zajemajo enostavni podjetniški kredit, 

okvirni kredit ali limit, ki nudijo številne prednosti: 

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

• za stranke vseh bank, 

• z dobo odplačevanja do 60 mesecev, 

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

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

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.  

Preprost postopek v le nekaj korakih reši marsikateri poslovni izziv. 

Hitro in enostavno do 500.000 EUR za obrtnike, samostojne podjetnike ter mala in 

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