POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA SKLENITEV KREDITNE POGODBE – BREZ IZPISKA

Hitri kredit se sklene preko podjetja Summit Leasing Slovenija d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana. Pred
odobritvijo kredita se stranko osebno identificira in preko aplikacije izvede poizvedbo v zbirki osebnih podatkov
zadolženosti (SISBON baza).
Kredit
-

lahko sklene oseba, ki:
je državljan Republike Slovenije
je redno zaposlena pri delodajalcu v RS
ali upokojena in prejema pokojnino s strani ZPIZ-a
ima stalno prebivališče v Sloveniji
ima osebni račun odprt pri eni od bank v RS

 Za sklenitev kreditne pogodbe mora predložiti osebni dokument (potni list, osebna izkaznica ali vozniško dovoljenje
v obliki kartice), bančno kartico in davčno številko.
 Obroke po kreditni pogodbi stranka plačuje vsakega 18. v mesecu preko direktne bremenitve z 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 1.500 €.
 Skupna zadolžitev iz naslova vseh sklenjenih in neodplačanih hitrih kreditov pri Summit Leasing Slovenija ne sme
presegati 7.000 €.
 Summit Leasing Slovenija si pridržuje pravico, da zavrne odobritev kredita brez obrazložitve.
Ostali pogoji
ZAVAROVALNICA TRIGLAV

ZAVAROVALNICA SAVA

Stalno prebivališče

Slovenija

Minimalna starost

26

25

Maksimalna starost

Ni omejena

Ni omejena

Minimalna plača

600,40 EUR

600,40 EUR

Minimalna
pokojnina

567,04 EUR

Maksimalni kredit

1.500,00 EUR

Višina obroka

Najmanj 10 EUR, vendar manj kot 20 % od priliva
plače/pokojnine

Najmanj 10 EUR, vendar manj kot 20 % od priliva
plače/pokojnine

Zavarovanje

od 3 do 24 mesecev 4,34 %

od 3 do 12 mesecev 2,71 %
od 13 do 24 mesecev 3,77 %

Odobritev
Obrestna mera

1%
8%

Slovenija

567,04 EUR
1.500,00 EUR

1%
8%

Ob nakupu na kredit velja količinska omejitev pri nabavi istovrstnega blaga iz blagovnih skupin: GSM
aparati, igralne konzole in tablični računalniki. Na obroke je možno kupiti po en kos istovrstnega artikla
iz teh blagovnih skupin.

