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SPOROČILO ZA MEDIJE 

 

Nekatere stvari so boljše, če ostanejo fiksne. Tudi obrestne mere. 
 

Ljubljana, 27. september 2022: Soočeni smo z višjimi cenami pogonskih goriv, cene 

dobrin v trgovinah se dražijo, vse pogosteje pa slišimo tudi opozorila o višanju cen 

elektrike in plina. Povsod okrog nas so novice, da nas čaka obdobje polno izzivov, 

negotovosti in sprememb. Da bi bilo neprijetnih presenečenj manj, so v Addiko banki 

pripravili 4 preproste nasvete, kako lahko v času recesije poskrbite za svoje finance. 

 

1. Kupujte na zalogo 

 

Blago in dobrine, ki se ne pokvarijo, nakupite na zalogo in se tako izognite podražitvam v 

primeru nadaljevanja inflacije. 

 

2. Premislite preden kupite 

 

Impulzivne želje pod vplivom čustev ali prodajne akcije nas pogosto vabijo k nakupom 

izdelkov, ki jih ne potrebujemo. Pred vsakim nakupom premislite, ali izdelek res potrebujete 

in ali ga je mogoče kupiti po nižji ceni (na primer iz druge roke). 

 

3. Bodite pozorni na skrite stroške 

 

Različne izdelke zaradi nižjih cen pogosto kupujemo v različnih trgovinah. V tem primeru se 

splača premisliti, koliko nas stane gorivo za prevoz do različnih trgovin in ali se mogoče v 

določenih primerih izdelke bolj splača naročiti prek spleta, saj lahko trgovci ponujajo tudi 

brezplačno dostavo. 

 

4. Vprašajte bančne strokovnjake 

 

V časih, ki prinašajo mnoge negotovosti in spremembe, so bančni strokovnjaki lahko najboljši 

vir aktualnih informacij o olajšanju finančnega poslovanja, varčevanju in tudi o poplačilu 

starih oz. obstoječih finančnih obveznosti. 

 

V času negotovosti v Addiko banki verjamejo, da so nekatere stvari  boljše, če ostanejo 

fiksne. Tudi obrestne mere. 

 

Zato so pripravili Addiko kredit do 40.000 EUR z dobo odplačevanje do 7 let s fiksno obrestno 

mero. Z njim lahko poplačate obstoječe obveznosti ali združite svoje finančne obveznosti v 

en obrok, ki ostane nespremenjen ves čas odplačevanja kredita. Tako si lahko brez skrbi 

olajšate življenje in lažje zadihate. 

 

Vabljeni v poslovalnice Addiko banke po vsej Sloveniji, da preverite najboljši načrt za 

vaše osebne finance in se izognete neprijetnim posledicam sprememb, ki nas čakajo! 

 

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


