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POGOJI ZA PRIDOBITEV HITREGA KREDITA
za nakupe od 125,00 EUR do 3.000,00 EUR
1. Lastnosti hitrega kredita
Minimalni znesek kredita:
Maksimalni znesek kredita:
Minimalni obrok:
Doba odplačevanja kredita:
Stroški odobritve:
Stroški zavarovanja (zavarovalna premija):
Način odplačevanja:
Znesek pologa:

125 EUR
3.000 EUR
10 EUR
od 4 do 36 mesecev
1 % od zneska kredita
do 24 mesecev 4,59 %, do 36 mesecev 5,57 %*
direktna bremenitev vsakega 18. v mesecu
Brez pologa

2. Primer izračuna
Vrednost artikla:
Znesek kredita:
Znesek pologa:
Število obrokov:
Znesek obroka:
Stroški odobritve in zavarovanja:
Znesek 1. obroka:
Skupno odplačan znesek:

1.000 EUR
1.000 EUR
Brez pologa
12
86,99 EUR
57,91 EUR
144,90 EUR
1.101,79 EUR (EOM: 20,84 %)

3. Kdo lahko dobi hitri kredit?
•
•

•
•
•

Fizična ose1ba, državljan RS, star med 18 in 78 let (ob zaključku kreditiranja).
Status:
o Redno zaposlen pri delodajalcu, ki ima sedež v RS ali v tujini (prejema plačo na TRR odprt na banki v RS).
o Upokojenec (prejema pokojnino pod šifro 01).
o S.P., samostojni kulturni delavci, zdravniki, odvetniki, kmetovalci, družinski pomočniki, javna dela, ipd. (osebe, ki ne
prejemajo plače) – NE MOREJO DOBITI HITREGA KREDITA.
Je imetnik osebnega računa, ki omogoča otvoritev DB (bančna debetna kartica).
Minimalni priliv iz naslova neto plače znaša vsaj 600,40 €.
Minimalni priliv iz naslova pokojnine znaša vsaj 567,05 €.

4. Dokumentacija za pridobitev kredita
•
•
•

•

Osebna izkaznica ali potni list RS.
Davčna številka.
Zaposleni:
o Zadnji bančni izpisek (original ali internetni ali izpisek z matične banke), iz katerega je razviden priliv iz naslova plače v znesku
vsaj 600,40 EUR (na izpisku mora pisati plača, sala, redno delo ali osebni dohodek, sicer mora stranka predložiti še ujemajočo
plačilno listo).
o Potrdilo banke ne sme biti starejše od 31 dni (kot Vloga za posredovanje podatkov ali Promet v dobro z žigom in podpisom
banke).
o ALI Internetni izpisek – v obliki zadnjega bančnega izpiska (pdf format) ali kot izpis za najmanj en mesec, s tem, da je zadnja
transakcija lahko stara največ 31 dni.
o Če je stranka na porodniškem dopustu (MDDSZ), mora predložiti še original potrdilo o zaposlitvi za nedoločen čas, katero ne
sme biti starejše od 31 dni. V primeru zaposlitve za določen čas, lahko sklene kredit za čas trajanja zaposlitve, vendar ne več
kot za 12 mesecev.
Upokojenci (Skupno nakazilo mora znašati vsaj 567,05 EUR):
o Stari 62 let ali več – zadnji bančni izpisek s prilivom pokojnine, ki mora biti prikazana z besedo PENS ali POKOJNINA ali ZPIZ
(v nasprotnem primeru priloži še zadnje prejeto obvestilo ZPIZ).
o Mlajši od 62 let – zadnji bančni izpisek + zadnje prejeto originalno obvestilo ZPIZ (pokojnina mora biti izkazana pod šifro 01).
Letni dodatek in regres se odštevata od skupnega nakazila pokojnine (šifra 07 in 50).

5. Dokumentacija – tuji državljani
Kreditojemalec ne sme biti mlajši od 18 in izpolnjuje naslednje pogoje:
•
V Republiki Sloveniji mora imeti stalno prebivališče,
•
Zaposlen mora biti pri delodajalcu s sedežem v RS za nedoločen čas,
•
Poleg ostalih dokumentov, predloži še: o potrdilo delodajalca za nedoločen čas, ki ne sme biti starejše
od 31 dni,
•
Potrdilo oz. dovoljenje za stalno prebivanje v RS (velja samo kartična oblika oz. izkaznica),
•
Stranka lahko pridobi kredit do 1 leta.

1 Strošek zavarovanja in odobritve se plača ob prvemu obroku. Podjetje Summit Leasing Slovenija, d.o.o. si pridružuje pravico, da zavrne odobritev kredita brez

dodatne obrazložitve.

