BREZOBRESTNI POTROŠNIŠKI
KREDIT DO 700 EUR BREZ
DODATNIH DOKUMENTOV
Hitri kredit sklenete preko podjetja Summit Leasing
Slovenija d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana.
Pred odobritvijo kredita se izvede poizvedba v zbirki osebnih
podatkov zadolženosti (SISBON baza).
Za odobritev kredita vse uredite takoj, na prodajnem mestu.
Pri tem morate izpolnjevati naslednje pogoje:
• 1. Ste fizična oseba, niste mlajši od 25 in ste državljan
Republike Slovenije.
• 2. Ste redno zaposleni ali upokojeni in prejemate plačo
oziroma pokojnino v znesku, ki ga potrdite z izjavo v
kreditni pogodbi.
• 3. Pri eni od slovenskih bank morate imeti odprt osebni
račun, ki omogoča odprtje direktne bremenitve.
Ob nakupu morate predložiti naslednje dokumente:
• 1.

osebno izkaznico ali potni list

Ob sklenitvi kreditne pogodbe podpišete standarde
predhodne informacije, kreditno pogodbo, soglasje za
direktno bremenitev in upravno izplačilno prepoved. Direktno
bremenitev na osnovi vašega soglasja odpre pri vaši banki
Summit Leasing Slovenija. Obroke po kreditni pogodbi
plačujete vsakega 18. v mesecu preko direktne bremenitve
vašega osebnega računa.
• Skupna zadolžitev iz naslova sklenjenih in neodplačanih
hitrih kreditov pri Summit Leasing Slovenija, za katere
stranka ne potrebuje bančnega izpiska, ne sme
presegati 700 €.
• Skupna zadolžitev iz naslova vseh sklenjenih in
neodplačanih hitrih kreditov pri Summit Leasing
Slovenija ne sme presegati 5.000 €.
• Minimalni znesek kredita je 125 €, maksimalni znesek
kredita je 700 €, minimalni obrok znaša 10 €.
• Summit Leasing Slovenija si pridržuje pravico, da
zavrne odobritev kredita brez obrazložitve.

• 2. davčno številko
STALNO PREBIVALIŠČE IN DRŽAVLJANSTVO

SLOVENIJA

MINIMALNA STAROST

25

MAKSIMALNA STAROST

78 LET OB POTEKU KREDITA

MAKSIMALNI KREDIT

700,00 EUR

VIŠINA OBROKA

NAJMANJ 10 EUR
BREZOBRESTNI KREDIT

ZAVAROVANJE

OD 3 DO 12 MESECEV 4,37 %

ODOBRITEV

1,5 %

OBRESTNA MERA

0%

PRIMER IZRAČUNA

PRIMER

VREDNOST KUPLJENEGA BLAGA

500 EUR

SKUPNI ZNESEK KREDITA

500 EUR

TRAJANJE KREDITA

12 MESEC

MESEČNI OBROK

41,67 EUR

SKUPNI ZNESEK ZA PLAČILO

529,39 EUR

LETNA KREDITNA OBRESTNA MERA

0%

*STROŠKI ODOBRITVE

7,50 EUR

*STROŠKI ZAVAROVANJA TERJATEV

21,85 EUR

EOM

10,34 %

Reprezentativni primer brezobrestnega kredita:
vrednost predmeta financiranja znaša 500,00 EUR, skupni
znesek kredita je 500,00 EUR, trajanje kredita 12 mesecev,
mesečni obrok znaša 41,67 EUR; skupni znesek za plačilo
znaša 529,39 EUR; letna kreditna obrestna mera znaša
0 %; stroški odobritve so 7,50 EUR, stroški zavarovanja
terjatev so 21,85 EUR. Efektivna obrestna mera znaša
10,34 % na dan 23.11.2018. Za izračun efektivne obrestne
mere se upoštevajo skupni stroški kredita za potrošnika,
razen dajatev in stroškov, ki jih mora potrošnik plačati pri
nakupu blaga ali storitev ne glede na to, ali gre za kreditno
ali gotovinsko transakcijo, ter stroškov, ki jih potrošnik plača
zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz kreditne pogodbe.
Efektivna obrestna mera je izračunana glede na dogovorjeno
časovno obdobje kreditne pogodbe ter glede na pogoje in
roke za izpolnitev obveznosti dajalca kredita in potrošnika
iz reprezentativnega primera. Efektivna obrestna mera je
izračunana ob predpostavki, da kreditna obrestna mera in
stroški, ki vplivajo na efektivno obrestno mero, ostanejo
enaki začetni višini in se uporabljajo do poteka veljavnosti
kreditne pogodbe.
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