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HITRI KREDIT DO 1.500 EUR
Hitri kredit sklenete preko podjetja Summit Leasing Slovenija d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana.
Lastnosti hitrega kredita:
1. obrestna mera: 8 %
2. minimalni znesek kredita je 135,00 EUR
3. maksimalni znesek kredita je 1.500,00 EUR
4. odplačilna doba je lahko od 3 do 24 mesecev
5. strošek odobritve znaša min. 20 EUR oz. 1,5 % od zneska kredita
6. strošek zavarovanja terjatev se obračuna od osnovne, ki je seštevek glavnice in obresti: do 12
mesecev je 3,423 % in od 12 do 24 mesecev 4,57% (v primeru brezobrestnega kredita se obračuna le
od glavnice)
7. kredit se mesečno odplačuje z direktno bremenitvijo osebnega računa
Pred odobritvijo kredita se stranko osebno identificira in preko aplikacije izvede poizvedbo v zbirki
osebnih podatkov zadolženosti (SISBON baza).
Za odobritev kredita vse uredite takoj, na prodajnem mestu. Ob nakupu morate predložiti naslednje
dokumente:
1. osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje (v obliki kartice)
2. davčno številko
3. bančno kartico
Kreditojemalcu za pridobitev hitrega kredita do 1.500 EUR ni potrebno predložiti dodatnih dokazil o
rednih prihodkih. Kreditojemalec sklene kreditno pogodbo na podlagi izjave.
Kdo je lahko kreditojemalec?
• Državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
• Oseba, ki ima ob najemu kredita dopolnjenih 25 let.
• Oseba, ki ima transakcijski račun odprt pri eni izmed slovenskih Bank ali Hranilnic (ne velja za
pooblaščence) in nanj prejema plačo oz. pokojnino.
• Oseba, zaposlena pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji ali upokojenec, ki prejema
pokojnino od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) ali je na starševskem
dopustu in prejema starševsko nadomestilo od Centra za socialno delo (CSD).
Katere dodatne podatke je kreditojemalec še dolžan sporočiti prodajalcu?
• Višina plače oz. pokojnine.
• Podatek o morebitnem začasnem naslovu.
• Informacija ali je kreditojemalec politično izpostavljena oseba.
• Kreditojemalec se opredeli na Obrazcu za obdelavo osebnih podatkov ali želi, da se njegovi podatki
uporabljajo za namene trženja.
Summit Leasing Slovenija si pridružuje pravico za zavrnitev kredita brez dodatne obrazložitve.

