Ekskluzivno! Addiko Rdeči teden
Sklenite Addiko kredit
do 35.000 EUR z akcijsko
obrestno mero 4,95 %!
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Samo od 7. do 11. decembra.

Več na addiko.si

Addiko Rdeči teden - izkoristite edinstveno priložnost akcijske obrestne
mere 4,95 % samo od 7. do 11. decembra v vseh Addiko poslovalnicah!
Addiko kredit
• za nove in obstoječe stranke
• akcijska obrestna mera 4,95 % *
• znesek kredita od 500 do 35.000 EUR
• doba odplačevanja: od 6 do 84 mesecev (7 let)
• že od 20 EUR na mesec
• fiksna obrestna mera in nespremenjen obrok skozi celotno obdobje financiranja
• kredit se lahko odobri že v nekaj minutah, denar na računu pa je lahko v 24-ih urah
• tudi za samostojne podjetnike
*Informativni izračun: Znesek kredita 10.000 EUR; Doba odplačila 72 mesecev; Mesečna obveznost 160,82 EUR;
Fiksna obrestna mera 4,95 %, EOM 7,31 %; Stroški odobritve 200,00 EUR; Stroški ocene rizika 231,58 EUR; Skupni
znesek za plačilo 12.010,43 EUR, izračun je pripravljen na dan 16. 10. 2020. EOM in skupni znesek, ki ga plača
kreditojemalec, sta informativne narave in se lahko spremenita, če se spremenijo podatki uporabljeni za izračun.

Zagotovite si urejene
finance in miren spanec!
Z Addiko gotovinskimi krediti lahko
izkoristite tudi možnost sklenitve
zavarovanja kreditojemalca za
primer brezposelnosti.

NE SPREGLEJTE!
1. Č
 e boste ob obisku Addiko poslovalnice
prečkali občinsko mejo, boste
potrebovali izjavo za prehajanje
občinskih mej.
2. I zjava, ki jo potrebujete za prehajanje
mej občin, vam je na voljo na spletni
strani na povezavi prek QR kode ali na povezavi
www.addiko.si/obcani /krediti/gotovinski-krediti/addiko-kredit/.
3. Z
 a več informacij lahko pokličete tudi v vam najbližjo Addiko
poslovalnico.

Addiko nagradna igra: 1.000 eur gotovine!
Izpolnite letak s svojimi kontakti, sodelujte v Addiko nagradni igri in bodite obveščeni
o novostih v naši ponudbi finančnih storitev!
DAJEM SOGLASJE ZA OBDELAVO MOJIH OSEBNIH PODATKOV, ki sem
jih navedel/-la zgoraj (kontaktni podatki) za namen neposrednega
trženja tako, da me lahko banka pokliče, mi pošlje kratko sporočilo
(SMS/Viber), oz. e-pošto v zvezi s SPLOŠNIMI IN MENI PRILAGOJENIMI
INFORMACIJAMI o novostih v bančnih produktih in storitvah, me vabi
na dogodke in k udeležbi v nagradnih igrah in raziskavah, vse dokler
tega soglasja ne bom preklical. Zavedam se, da lahko to soglasje
kadarkoli prekličem.

Priimek in ime
Telefon
E-pošta
s podpisom tega letaka in izbiro ustreznega okenca: PRISTOPAM
K SPLOŠNIM POGOJEM “Addiko nagradne igre”, objavljenimi tukaj:
addiko.si/splosni-pogoji/ in DAJEM SOGLASJE Za OBDELAVO MOJIH
OSEBNIH PODATKOV, za namen izvedbe “Addiko nagradne igre”
(žrebanje in objava imena ter kraja bivanja v medijih ob prejemu
nagrade) in za namen neposrednega trženja tako, da me lahko banka
pokliče, mi pošlje kratko sporočilo (SMS/Viber), oz. e-pošto, v zvezi
S SPLOŠNIMI IN MENI PRILAGOJENIMI INFORMACIJAMI o novostih v
bančnih produktih in storitvah, me vabi na dogodke in k udeležbi
v nagradnih igrah in raziskavah, v času trajanja nagradne igre.
Zavedam se, da lahko to soglasje kadarkoli prekličem.

Upravljavec osebnih podatkov je Addiko Bank d.d., Dunajska 117,
Ljubljana. Več o obdelavi osebnih podatkov in njihovem varstvu, si
lahko preberete tukaj: https://www.addiko.si/varstvo-podatkov/.

Pridite v Addiko poslovalnice,
prinesite izpolnjen letak in
sodelujte v žrebanju za 1.000 eur
gotovine in vsak mesec kolo Pony.

Poslovalnica BTC je od 5. 11. 2020 do preklica zaprta.

Addiko Bank Express – BTC HALA A
Šmartinska cesta 152, Ljubljana
041 339 307
Poslovalnica Stekleni dvor
Dunajska cesta 117, Ljubljana
01 580 40 00
Poslovalnica Trg Osvobodilne fronte
Trg Osvobodilne fronte 12, Ljubljana
01 580 42 50
Poslovalnica Šiška
Trg komandanta Staneta 8, Ljubljana
01 580 48 00
Poslovalnica Domžale – Mercator center
Cesta talcev 4, Domžale
01 580 42 44
Poslovna enota Celje – nova lokacija!
Ljubljanska cesta 20b, Celje
03 425 73 30
Poslovalnica Trbovlje
Obrtniška cesta 30, Trbovlje
03 425 73 52

Prosimo, da ob obisku
poslovalnic upoštevate zaščitne
ukrepe za preprečevanje širjenja
koronavirusa oziroma bolezni
covid-19.

Poslovalnica Velenje
Šaleška cesta 19, Velenje
03 425 73 58
Poslovalnica Maribor – Mercator Tabor
Ul. Eve Lovše 1, Maribor
02 450 39 36
Poslovalnica Maribor – Center
Trg Leona Štuklja 4, Maribor
02 450 39 47
Poslovalnica Ptuj – Qlandia
Ormoška cesta 15, Ptuj
02 450 38 91
Poslovna enota Murska Sobota
Kocljeva ul. 2, Murska Sobota
02 530 81 88
Poslovna enota Koper – nova lokacija!
Pristaniška ulica 6, Koper
05 663 78 10
Poslovna enota Nova Gorica
Kidričeva ulica 20, Nova Gorica
05 335 47 00

Poslovna enota Novo mesto
Rozmanova ulica 34a, Novo mesto
07 371 90 60
Poslovna enota Kranj
Koroška cesta 1, Kranj
04 201 08 80
Poslovalnica Krško – Qlandia
Cesta krških žrtev 141, Krško
07 371 90 71
Poslovalnica Slovenj Gradec
Trg Svobode 1, Slovenj Gradec
02 881 23 10
Poslovalnica Kočevje
Kolodvorska cesta 6, Kočevje
01 580 48 71
Klicni Center
svetovalci.si@addiko.com
01 5804 228

NE SPREGLEJTE!
1. Č
 e boste ob obisku Addiko poslovalnice prečkali občinsko mejo, boste
potrebovali izjavo za prehajanje občinskih mej.
2. Izjava, ki jo potrebujete za prehajanje mej občin, vam je na voljo na spletni
strani na povezavi prek QR kode ali na povezavi
www.addiko.si/obcani /krediti/gotovinski-krediti/addiko-kredit/.
3. Za več informacij lahko pokličete tudi v vam najbližjo Addiko poslovalnico.

