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SPOROČILO ZA MEDIJE 

 

Sklenite Addiko kredit v akciji Addiko Rdeči teden in sodelujte v 

nagradnem žrebu za 1.000 EUR 
 
Ljubljana, 5. julij 2021: V tednu med 5. in 9. julijem bo v Addiko banki potekal Addiko 

Rdeči teden, ki tudi tokrat vsem, ki bodo sklenili gotovinski kredit, ponuja izjemne 

nagrade. Addiko banka bo v julijskem Rdečem tednu pet srečnežev nagradila s 1.000 

EUR, tokratni Addiko Rdeči teden pa ponuja še dodatno priložnost: vsem, ki bodo 

sklenili kredit nad 5.000 EUR in prenesli poslovanje na Addiko banko, Addiko banka 

podarja 200 EUR na novo odprt račun. 

 

Addiko Rdeči teden je znana akcija Addiko banke, ki ponuja izjemne pogoje ali posebno 

ponudbo na izbrani teden v mesecu. Do sedaj je Addiko banka z nagradami v sklopu Rdečega 

tedna razveselila že mnoge. “Nagrada mi pomeni zelo veliko. Kredit sem najel, da bi šel 

lažje skozi življenje, akcija Addiko Rdeči teden pa me je ponovno prepričala predvsem 

zaradi ponudbe. V Addiko banki se stranka resnično počuti zaželeno in na prvem mestu. 

Hvala, ker ste mi olajšali življenje,” je povedal nagrajenec majskega Addiko Rdečega tedna 

gospod Štefan M. 

 

V Addiko banki vabijo vse, da od ponedeljka, 5. 7., do petka, 9. 7., izkoristijo akcijo Rdeči 

teden ter v katerikoli Addiko poslovalnici sklenejo gotovinski kredit od 500 EUR do 40.000 

EUR.  

 

Ugodna ponudba akcije Addiko Rdeči teden novim in obstoječim strankam ponuja kredite: 

 

- v znesku od 500 do 40.000 EUR, 

- z dobo odplačevanja je do 7 let, 

- z mesečnim obrokom že od 20 EUR na mesec, 

- s fiksno obrestno mero, 

- s hitro in enostavno odobritvijo in izplačilom. 

 

Akcija Addiko Rdeči teden je na voljo v vseh poslovalnicah Addiko banke in tudi na spletu: 

hipkredit.addiko.si.  

 

Z Addiko gotovinskimi krediti stranke lahko izkoristijo tudi možnost sklenitve zavarovanja 

kreditojemalca za primer brezposelnosti.  

 

Julijski Addiko Rdeči teden bo še toliko bolj poseben, saj Addiko banka v tem mesecu 

praznuje svoj 5. rojstni dan. Ker so v Addiko banki znani po tem, da ponujajo več, pri njih 

tokrat velja, da je 2 + 2 = 5: ob praznovanju 5. rojstnega dne  bo še posebej veselih pet 

srečnih nagrajencev, ki bodo ob sklenitvi kredita osvojili še 1.000 EUR.  

 

Vabljeni, da izkoristite ugodnosti julijskega Addiko Rdečega tedna med 5. in 9. julijem! 

 

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