
 

 
 

 
 

HITRI POTROŠNIŠKI KREDIT HITRI KREDIT DO 500 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 26 in ste državljan Republike Slovenije. 
2. Ste redno zaposleni in prejemate plačo najmanj v znesku 600 EUR mesečno ali ste upokojeni in 

prejemate pokojnino vsaj v višini 500 EUR mesečno, kar potrdite z izjavo. 
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 ali vozniško dovoljenje v kartični obliki 
2. davčno številko 
 
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 ne sme presegati 7.000 €. 

• Minimalni znesek kredita je 125 €, maksimalni znesek kredita je 500 €, minimalni obrok znaša 10 €. 

• Summit Leasing Slovenija si pridržuje pravico, da zavrne odobritev kredita brez obrazložitve. 
 

Reprezentativni primer 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 500,00 EUR; letna kreditna obrestna mera znaša 0%; stroški odobritve so 0,00 EUR, stroški 

zavarovanja terjatev so 0,00 EUR. Efektivna obrestna mera znaša 0,00% na dan 03.05.2018. 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.  

 



 

 
 

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA SKLENITEV KREDITNE POGODBE  
 
V naši trgovini vam nudimo možnost pridobitve hitrega potrošniškega kredita z odplačilno dobo do 12 

mesecev. 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 na prodajnem mestu, v nekaj minutah.  
 
Pri tem morate izpolnjevati naslednje pogoje:  
1. Ste slovenski državljan in niste mlajši od 18 in ter ste redno zaposleni pri delodajalcu s sedežem v 
Sloveniji ali državah EU ali upokojeni (prejemate pokojnino v Sloveniji ali v državah EU).  

2. Pri eni od slovenskih bank ali bank v državah EU imate odprt osebni račun in prejemate 
plačo/pokojnino v EUR 
 
OB NAKUPU MORATE PREDLOŽITI NASLEDNJE DOKUMENTE:  
1. OSEBNO IZKAZNICO, POTNI LIST ALI VOZNIŠKO DOVOLJENJE (kartična oblika) 

2. DAVČNO ŠTEVILKO  

3. DOKAZILO O PRILIVIH  
 

3A. ZAPOSLENI v Sloveniji 

• zadnji originalni bančni ali 

• originalno potrdilo matične banke o prilivu na TRR iz naslova zadnje plače in odtegljajev za 
plačilo kreditov in leasingov ali 

• originalni izpis iz internetnega poslovanja v pdf obliki, ki je lahko: 

 izpis iz e-bančništva v obliki zadnjega mesečnega izpisa ali 

 izpis za poljubno obdobje, ki mora biti narejen najmanj za en mesec 

Z izpisa mora biti razviden priliv plače v tekočem, preteklem ali predpreteklem mesecu. Če na izpisu ob 
prilivu plače ne piše PLAČA ali OSEBNI DOHODEK ali REDNO DELO ali SALA, stranka pridloži še plačilno 
listo za priliv z izpisa. Za pridobitev kredita mora vaša plača znašati vsaj 638,42 EUR, pri čemer obrok 
kredita ne sme presegati 20% plače. Minimalni znesek kredita je 125€, maksimalni znesek kredita je 
7.000€, minimalni obrok znaša 10 €. 
 
3B. OSEBE NA PORODNIŠKEM DOPUSTU  

Za osebe na porodniškem dopustu velja, da morajo poleg zgoraj navedenih dokumentov prinesti še 

potrdilo delodajalca o zaposlitvi za nedoločen čas (ne sme biti starejše od 31 dni). V primeru zaposlitve 

za določen čas, lahko sklene kreditno pogodbo za čas trajanja zaposlitve.  

3C. ZAPOSLENI v tujini 

To so osebe zaposlene pri delodajalcu, ki ima sedež na območju države EU in prejemajo plačo v EUR. 

Plačo lahko prejema na TRR v Sloveniji ali na TRR v državi članici EU. 

• zadnji originalni bančni izpisek ali 

• potrdilo matične banke o prilivu na TRR iz naslova zadnje plače in odtegljajev za plačilo kreditov 
in leasingov ali 

• originalni izpis iz internetnega poslovanja v pdf obliki, ki je lahko: 



 izpis iz e-bančništva v obliki zadnjega mesečnega izpisa ali 

 izpis za poljubno obdobje, ki mora biti narejen najmanj za en mesec 

• orginalna plačilna lista, s katere je razvidno nakazilo plače na TRR, ki ustreza prilivu na bančnem 
izpisku 

 
3D. UPOKOJENCI, ki prejemajo pokojnino v Sloveniji 

• zadnji originalni bančni izpisek ali 

• potrdilo matične banke o prilivu na TRR iz naslova zadnje pokojnine in odtegljajev za plačilo 
kreditov in leasingov ali 

• originalni izpis iz internetnega poslovanja v pdf obliki, ki je lahko: 

 izpis iz e-bančništva v obliki zadnjega mesečnega izpisa ali 

 izpis za poljubno obdobje, ki mora biti narejen najmanj za en mesec 

Za pridobitev kredita mora vaša pokojnina znašati vsaj 550,00 EUR, pri čemer obrok kredita ne sme 
presegati 20% pokojnine. Minimalni znesek kredita je 125€, maksimalni znesek kredita je 7.000€, 
minimalni obrok znaša 10 €. 

 
3E. Prejemniki RENTE in/ali POKOJNINE iz TUJINE 

• zadnji originalni bančni izpisek ali 

• potrdilo matične banke o prilivu na TRR iz naslova zadnje pokojnine in odtegljajev za plačilo 
kreditov in leasingov ali 

• originalni izpis iz internetnega poslovanja v pdf obliki, ki je lahko: 

 izpis iz e-bančništva v obliki zadnjega mesečnega izpisa ali 

 izpis za poljubno obdobje, ki mora biti narejen najmanj za en mesec 

• originalna odločba ali drugi dokument, iz katerega je razviden podatek o višinu in datumu izteka 
prejemanja rente in/ali tuje pokojnine  

 
Do 15. v mesecu lahko predložite izpisek, ki je bil izdan pretekli mesec, po 15. pa izpisek tekočega 

meseca. 

Reprezentativni primer kredita do 12 mesecev 

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 500,00 EUR; letna kreditna 

obrestna mera znaša 0%; stroški odobritve so 0,00 EUR, stroški zavarovanja terjatev so 0,00 EUR. 

Efektivna obrestna mera znaša 0,00% na dan 27.03.2018. 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.  

 

 

Splošni pogoji veljajo od 27. 03. 2018. 

 


