HITRI KREDIT
Kredit je primeren za vsak nakup, ki je večji od 125 € in manjši od 4.500 €. Kredit poljubno
prilagodite svojim željam - izberete ustrezno število obrokov glede na to, v kakšnem času želite
poravnati kredit in kolikšen mesečni obrok je za vas sprejemljiv.

LASTNOSTI KREDITA
OBRESTNA MERA

8 % letno

STROŠEK ODOBRITVE

1,5 % od zneska kredita oz. največ 50 €
3,97 % letno od zneska terjatve* (za kredite do 24 mesecev)
5,57 % letno od zneska terjatve* (za kredite od 25 do 36 mesecev)

STROŠEK ZAVAROVANJA
ŠTEVILO OBROKOV

od 4 do 36

MINIMALEN ZNESEK KREDITA

125 €

MAKSIMALEN ZNESEK KREDITA

5.000 €

MINIMALEN MESEČNI OBROK

10 €

TAKOJŠNJE PLAČILO OB NAKUPU (z BA kartico)

ZNESEK KREDITA

ni pologa

KREDIT OD 125 € DO 4.500,00 €

KREDIT OD 125 € DO 4.500,00 €

od 4 do 24 mesecev

od 25 do 36 mesecev

1,5 % od zneska kredita, vendar ne več kot 50 €

1,5 % od zneska kredita, vendar ne več kot 50 €

3,97 % od zneska terjatev (glavnice in obresti)

5,57 % od zneska terjatev (glavnice in obresti)

8 % letno

8 % letno

VREDNOST KUPLJENEGA BLAGA

900,00 €

2.900,00 €

ZNESEK KREDITA

900,00 €

2.900,00 €

20 obrokov

36 obrokov

51,79 €

225,82 €

1.016,19 € / EOM 14,48 %

3.497,41,43 € / EOM 13,53 %

100,00 €

316,61 €

19 x 48,22 €

35 x 90,88 €

ODPLAČILNA DOBA
STROŠKI ODOBRITVE KREDITA
STROŠKI ZAVAROVANJA
OBRESTNA MERA (FIKSNA)

PRIMER IZRAČUNA

ŠTEVILO OBROKOV
STROŠKI SKUPAJ
SKUPAJ ZA OBROČNO PLAČILO
PRVI OBROK
OSTALI OBROKI

*STROŠEK ODOBRITVE IN ZAVAROVANJA KREDITA PORAVNATE SKUPAJ S PRVIM OBROKOM.
EOM se lahko spremeni, če se spremenijo določeni podatki in če so bili takšni podatki uporabljeni za njen izračun. Datum veljavnosti izračuna: 19. 11. 2018.
SUMMIT LEASING SLOVENIJA, d.o.o. SI PRIDRŽUJE PRAVICO, DA ZAVRNE ODOBRITEV KREDITA BREZ OBRAZLOŽITVE.

Pogoji za pridobitev kredita:
Ob nakupu na kredit velja količinska omejitev pri nabavi istovrstnega blaga iz blagovnih skupin: GSM aparati, računalniki, foto oprema, avdio in video izdelki, mali in
veliki gospodinjski aparati.
Na obroke je možno kupiti po en kos istovrstnega artikla iz teh blagovnih skupin.
• Predložiti morate veljaven oseben dokument (osebno izkaznico ali potni list) in davčno številko. Vozniško dovoljenje NI sprejemljiv dokument za sklenitev pogodbe.
• Zaposleni morate biti pri delodajalcu v Evropski uniji ali imeti status upokojenca in prejemati pokojnino pod šifro 01.
• Oseba, ki najame kredit, mora biti ob najemu stara najmanj 18 let oz. ob zaključku kredita največ 78 let.
• Predložiti morate dokazila o rednih prihodkih v višini najmanj 600,40 € mesečno (1. 2. 2019), za upokojence 567,05 € (1. 2. 2019):

1.1. Redno zaposleni predložijo:
a) kopijo originalnega zadnjega mesečnega bančnega izpiska. Z mesečnega izpiska mora biti razviden priliv plače v tekočem, preteklem ali predpreteklem mesecu.
b) ali potrdilo matične banke o prilivu na TRR iz naslova zadnje plače. Potrdilo ne sme biti starejše od 31 dni in mora vsebovati navedbo in podpis bančnega
uslužbenca. Potrdilo je lahko kopija kateregakoli potrdila banke: vloga za posredovanje podatkov ali potrdilo oz. izpis prometa (samo v dobro) kjer je razviden
priliv plače v tekočem, preteklem oz. predpreteklem mesecu.
c) ali originalni izpis iz internetnega poslovanja. Internetni izpis je lahko:
- izpis iz »e-bančništva« v obliki zadnjega mesečnega izpisa, s katerega mora biti razviden priliv plače v tekočem, preteklem ali predpreteklem mesecu, banka,
priimek, ime, naslov in št. TRR.
- izpis za poljubno obdobje, ki mora biti narejen najmanj za en mesec. Končni datum obdobja je lahko največ 31 dni pred datumom vložitve prošnje za kredit. Z
internetnega izpisa mora biti razviden priliv plače v tekočem, preteklem ali predpreteklem mesecu, ime, priimek in št. TRR.
Slovenski državljan zaposlen v drugi EU državi mora prejemati plačo na banko s sedežem v Republiki Sloveniji.
Če na kateremkoli zgoraj navedenem izpisu ob prilivu plače ne piše PLAČA ali OSEBNI DOHODEK ali REDNO DELO ali SALA, se priloži kopija plačilne liste za priliv
z izpisa (zneska se morata ujemati).
Tuji državljani s stalnim prebivališčem v RS, ki so zaposleni za nedoločen čas pri delodajalcu v RS dodatno predložijo dovoljenje za stalno prebivanje (izkaznica)
in potrdilo delodajalca, da je zaposlen za nedoločen čas, ki ne sme biti starejše od 31 dni. Tuji državljani lahko pridobijo kredit za največ 12 mesecev.

1.2. Upokojenci predložijo
Kopijo potrdila o izplačilu pokojnine (Obvestilo ZPIZ-a), lahko tudi v internetni obliki. Kredit lahko pridobi samo upokojenec, ki prejema pokojnino pod šifro 01
(lahko prejema prejemke tudi pod drugimi šiframi). Upokojencem starejšim od 62 let NI potrebno predložiti obvestila ZPIZ. In
a) kopijo originalnega zadnjega mesečnega bančnega izpiska. Z izpiska mora biti razviden priliv pokojnine (zapisan z besedo PENS ali POKOJNINA ali ZPIZ)
v tekočem, preteklem ali predpreteklem mesecu.
b) ali potrdilo matične banke o prilivu na TRR iz naslova zadnje pokojnine. Potrdilo ne sme biti starejše od 31 dni in mora vsebovati navedbo in podpis bančnega
uslužbenca. Potrdilo je lahko kopija kateregakoli potrdila banke:
- vloga za posredovanje podatkov ali izpis prometa (samo v dobro) kjer je razviden priliv pokojnine iz tekočega, preteklega oz. predpreteklega meseca.
c) ali originalni izpis z internetnega poslovanja. Internetni izpis je lahko:
- izpis iz »e-bančništva« v obliki zadnjega mesečnega izpisa, s katerega mora biti razviden priliv pokojnine v tekočem, preteklem ali predpreteklem mesecu,
banka, priimek, ime, naslov in št. TRR.
- izpis za poljubno obdobje, ki mora biti narejen najmanj za en mesec. Končni datum obdobja je lahko največ 31 dni pred datumom vložitve prošnje za kredit. Z
internetnega izpisa mora biti razviden priliv pokojnine v tekočem, preteklem ali predpreteklem mesecu, ime, priimek in št. TRR.
Za ugotavljanje kreditne sposobnosti upokojenca se upošteva znesek pokojnine z izpiska. Znesek rekreacije se odšteva od skupnega nakazila pokojnine.

1.3. Kreditojemalke(ci), ki so na porodniškem dopustu, morajo predložiti
Originalno potrdilo delodajalca, da je kreditojemalka(ec) zaposlen(a) za nedoločen čas ali določen čas. Potrdilo ne sme biti starejše od 31 dni od datuma sklenitve
kredita. V primeru zaposlitve za določen čas, doba odplačevanja ne sme presegati 12 mesecev. In
a) kopijo originalnega zadnjega mesečnega izpiska. Z mesečnega izpiska mora biti razviden priliv nadomestila za čas porodniškega dopusta v tekočem,
preteklem ali predpreteklem mesecu.
b) ali originalni izpis iz internetnega poslovanja. Internetni izpis je lahko:
- izpis iz »e-bančništva« v obliki zadnjega mesečnega izpisa, s katerega mora biti razviden priliv nadomestila za čas porodniškega dopusta v tekočem,
preteklem ali predpreteklem mesecu, banka, priimek, ime, naslov in št. TRR.
- izpis za poljubno obdobje, ki mora biti narejen najmanj za en cel mesec. Končni datum obdobja je lahko največ 31 dni pred datumom vložitve prošnje za kredit.
Z internetnega izpisa mora biti razviden priliv nadomestila za čas porodniškega dopusta v tekočem, preteklem ali predpreteklem mesecu, ime, priimek in št. TRR.
Ob nakupu na kredit velja količinska omejitev pri nabavi istovrstnega blaga iz blagovnih skupin: GSM aparati, računalniki, foto oprema, avdio in video izdelki, mali in
veliki gospodinjski aparati. Na obroke je možno kupiti po en kos istovrstnega artikla iz teh blagovnih skupin.
SUMMIT LEASING SLOVENIJA, d.o.o. SI PRIDRŽUJE PRAVICO, DA ZAVRNE ODOBRITEV KREDITA BREZ OBRAZLOŽITVE.

*POTREBNO JE PLAČATI STROŠKE ODOBRITVE IN ZAVAROVANJA. SUMMIT LEASING SLOVENIJA, d.o.o. SI PRIDRŽUJE PRAVICO, DA ZAVRNE ODOBRITEV KREDITA BREZ OBRAZLOŽITVE.

