
  

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

SPOROČILO ZA MEDIJE 

 

Nakupe z Addiko obročno kartico Mastercard® lahko sedaj razdelite na do 

60 obrokov 

 

Ljubljana, 20. december 2021: Prazniki so pred vrati, zato vas bo še posebej razveselila 

novost, da Addiko obročna kartica Mastercard sedaj omogoča, da svoje nakupe razdelite na 

kar do 60 obrokov. Addiko obročna kartica Mastercard omogoča hitre, varne in enostavne 

nakupe, ki jih lahko opravite preko spleta ter na več kot 53 milijonih prodajnih mestih 

Mastercard.  

Obročno plačevanje za vse, ki potrebujete več finančne prilagodljivosti 

Addiko obročna kartica Mastercard ima vse lastnosti klasične plačilne kartice Mastercard, omogoča 

pa vam, da svoje nakupe ali celo dvige gotovine na bankomatu hitro in enostavno razdelite na od 2 

do 60 obrokov, kar preko sporočila SMS in brez dodatne dokumentacije, plačilo pa lahko izvedete 

tudi v enkratnem znesku. Tako si lahko brez skrbi privoščite tudi večje nakupe, ki jih poravnate šele 

kasneje! 

Addiko obročno kartico Mastercard lahko pridobijo tako stranke Addiko banke kot tudi stranke drugih 

bank. Račun v Addiko banki ni pogoj za pridobitev kartice! Za še več finančne svobode vam Addiko 

banka omogoča, da se preprosto vnaprej dogovorite za znesek limita in sami izberete dan plačila (8., 

18. ali 28. dan v mesecu) obroka. 

Obročno plačevanje tudi za spletne nakupe 

Spletno nakupovanje prinaša številne prednosti, saj je hitrejše, preglednejše ter dostopno vsem in v 

vsakem trenutku. V trenutnih razmerah je spletno nakupovanje tudi način, da lahko varno opravite 

vse željene nakupe brez, da bi zapustili toplo udobje vašega doma. Pri tem sta Addiko in Mastercard 

poskrbela, da bo vaše nakupovanje na spletu popolnoma varno tudi z uporabo digitalne identitete 

Rekono in mobilne aplikacije Rekono OnePass, s katero potrjujete svoja spletna plačila.  

 

Z Addiko obročno kartico Mastercard lahko zdaj brezskrbno izpolnite vse praznične želje sebi in 

svojim bližnjim ter plačilo preprosto razdelite na do 60 obrokov. 

 

Več informacij najdete na povezavi. 

 

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

https://www.addiko.si/obcani/kartice/addiko-obrocna-mastercard-kartica/

