
Hitro in enostavno
plačilo na obroke

S kartico plačate in s telefonom izberete 
število obrokov. Za stranke vseh bank.

Z Addiko obročno Mastercard kartico si 
lahko svoje nakupe razdelite na do 12 
mesečnih obrokov. Hitro, preprosto in brez 
dodatne dokumentacije število obrokov 
določite kar z odgovorom na SMS sporočilo, 
ki ga prejmete ob nakupu.

Osnovne značilnosti:

brezgotovinsko plačevanje na obroke 
(2 - 12 obrokov) ali v enkratnem znesku na 
vseh prodajnih mestih doma, po svetu in 
na spletu z oznako Mastercard;
potrditev števila obrokov preko SMS sporočila;
kartico lahko pridobijo stranke Addiko 
banke in tisti, ki niso stranke Addiko banke, 
saj kartica ni nujno vezana na račun, odprt 
pri Addiko banki v Sloveniji (poravnava na 
drugo banko se vrši preko SEPA DD);
varno nakupovanje na spletu s pomočjo 
storitve Mastercard SecureCode;
dvig gotovine na vseh bankomatih in 
bančnih (poštnih) okencih, označenih z 
oznako MasterCard;
vnaprej dogovorjen znesek mesečnega limita;
stranka izbere dan plačila porabe: 8., 18. ali 
28. dan v mesecu;
vključeno nezgodno zavarovanje doma 
in v tujini za imetnike Addiko obročne 
MasterCard kartice.
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Enostavno in
hitro plačilo na obroke:

nakup na obroke se izvede brez dodatne 
dokumentacije;
najvišji znesek nakupa na obroke je višina 
dobroimetja na kartici (višina prostega limita);
dokler uporabnik kartice ne plača vseh 
obrokov, mu ti zasedajo prosti limit;
vsako plačilo določenega obroka (tudi 
predčasno plačilo) poveča stanje dobroimetja 
na kartičnem računu.

Do nakupa na obroke v samo 3 korakih:
S kartico plačate. 
Opravite nakup z Addiko obročno 
Mastercard kartico. Ob vsakem nakupu 
prejmete SMS sporočilo.
S telefonom izberete število obrokov.
Na prejeto SMS sporočilo v 30 minutah 
odgovorite s SMS sporočilom, v katerem 
navedete želeno število obrokov (od 2 do 12).
Prejmete potrdilo. 
Postopek nakupa na obroke je zaključen, ko 
prejmete povratno SMS sporočilo o potrditvi 
obročnega plačila.
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