DOLOČILA IN POGOJI ZA PRIDOBITEV HITREGA KREDITA
Brez dokumentacije do 2.500,00 EUR

Določila in pogoji veljajo za hitri potrošniški kredit kreditodajalca Summit Leasing Slovenija d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana.

Lastnosti hitrega kredita

1. Obrestna mera se določi v skladu z vsakokrat veljavno poslovno politiko Summit Leasinga Slovenija d.o.o., kar trenutno
znaša 8 % letno.

2.
3.
4.
5.
6.

Minimalni znesek kredita je 100,00 EUR, maksimalni znesek 2.500,00 EUR.
Minimalni obrok je 10 EUR.
Odplačilna doba: od 3 do 36 mesecev.
Strošek odobritve znaša 1,5 % od zneska kredita.
Strošek zavarovanja terjatev se obračuna od osnove, ki je seštevek glavnice, obresti in stroška odobritve, kot je razvidno
iz spodnje tabele:
Ročnost
Premija

12 mesecev
3,83 %

24 mesecev
4,54 %

36 mesecev
4,90 %

7. Stroški financiranja so porazdeljeni med obroke.
8. Kredit se mesečno odplačuje z direktno bremenitvijo plačilnega računa.
9. Seštevek skupne kreditne izpostavljenosti kreditojemalcev pri Summit Leasing Slovenija d.o.o. ne sme presegati 2.500,00
EUR pri kreditih brez dokumentacije. Seštevek skupne kreditne izpostavljenosti kreditojemalca pri Summit Leasing
Slovenija d.o.o. ne sme presegati 8.000,00 EUR.

Postopek odobritve kredita
Pred odobritvijo kredita kreditni posrednik kreditojemalca osebno identificira in preko aplikacije izvede poizvedbo v zbirki
osebnih podatkov zadolženosti (SISBON). Podatki o kreditojemalcu se vnesejo v spletno aplikacijo, ki je dostopna preko spletne
strani Summit Leasinga z uporabniškim imenom in geslom. Za poizvedbo mora kreditni posrednik vnesti podatke kreditojemalca
(ime, priimek, davčno številko in EMŠO). V kolikor je preverjanje uspešno in je kupec predložil zahtevano dokumentacijo, se
postopek nadaljuje z vnosom ostalih podatkov kreditojemalca in kreiranjem kreditne pogodbe. V primeru, da je preverjanje
neuspešno, kreditni posrednik usmeri kreditojemalca na Summit Leasing Slovenija d.o.o., na oddelek za potrošniške kredite.

1stavno je blagovna znamka podjetja Summit Leasing Slovenija

Osnovni pogoji kreditojemalca za sklenitev kreditne pogodbe
Hitri kredit lahko pridobi fizična oseba, stara vsaj 25 let, ki:

•
•
•

je državljan Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) s stalnim prebivališčem v RS;
je redno zaposlena v RS (prejema plačo) ali
je upokojenec (prejema pokojnino od ZPIZ-a pod šifro 01);

•

je imetnik plačilnega računa (v nadaljevanju TRR), odprtega pri eni od bank v RS;

•

ima ob sklenitvi svoj mobilni telefon za potrebe preverjanja pravilnosti vnosa telefonske številke.

Samostojni podjetniki, osebe, ki opravljajo poklic kot samostojno dejavnost, kmetje, osebe, ki opravljajo javna dela, prejemajo
avtorski honorar ali plačilo iz naslova pogodb o poslovodenju, NE morejo pridobiti hitrega kredita.

Kreditojemalec za sklenitev kreditne pogodbe potrebuje:

1. Osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje (v obliki kartice)
2. Davčna številka
VSI

3.

1Iz

izjave kreditojemalca o prejemkih mora biti razvidno, da je priliv iz
naslova plače ali nadomestila za čas porodniškega dopusta enak ali višji od
90 % neto minimalne plače, kar trenutno znaša 662,50 EUR oziroma priliv
pokojnine vsaj 85 % neto minimalne plače, kar je trenutno 625,70 EUR.

Pogodbena dokumentacija
Pogodbena dokumentacija, ki jo mora kreditojemalec posredovati kreditodajalcu Summit Leasing Slovenija d.o.o. za pridobitev
hitrega kredita:

1

•

pravilno izpolnjena in podpisana kreditna pogodba z izjavo, kjer kreditojemalec potrdi višino priliva iz naslova plače ali
pokojnine;

•

pravilno izpolnjeno in podpisano Soglasje za direktno bremenitev, UIP, standardne predhodne informacije, izjavo o
politični izpostavljenosti ter podpisan obrazec za obdelavo osebnih podatkov za namen trženja;

•

izstavljen račun, s specifikacijo načina plačila.

Pogoji so izračunani na podlagi minimalne plače za leto 2021.
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