
KAKŠNO OBROČNO PLAČILO JE NA VOLJO
VAŠIM STRANKAM?

Obročno plačilo do
8.000 EUR

KDO LAHKO KUPUJE NA OBROKE Z 1STAVNO?

1)  Stranko identificirate z osebnim dokumentom, ki je lahko:
       o  Osebna izkaznica
       o  Potni list
       o  Vozniško dovoljenje (v obliki kartice)
2)   Davčna številka
3)   Mobilni telefon za potrditev telefonske številke
4)   Bančna kartica
5)   Dokumentacija glede na status kreditojemalca

KAJ STRANKA POTREBUJE ZA OBROČNO
PLAČILO?

POSTOPEK PLAČILA NA OBROKE

Zadnji bančni izpisek:

Mesečni izpisek, ki ga stranka prejme po pošti ali izpisek iz spletne banke (če

stranka tiska promet, mora biti za obdobje 31 dni s prilivi in odlivi);

ali potrdilo banke (kot vloga za posredovanje podatkov ali promet v dobro);

Plačilna lista za nakazilo plače na bančnem izpisku LE v primeru, ko na bančnem

izpisku ob nakazilu ni zapisano: SALA/PLAČA/REDNO DELO/OSEBNI DOHODEK ali

MATERIALNI STROŠKI/DODATKI/PREVOZ IN PREHRANA;

Zaposleni v tujini (države članice ali Švica) predložijo poleg bančnega izpiska

OBVEZNO še plačilno listo za nakazilo na izpisku; 

V primeru seštevanja plače in pokojnine se predloži dokumentacijo za oba priliva. 

     Priliv plače: 681,90 € (skupaj z dodatki)

     Priliv plače: 757,67 € (dodatki se ne upoštevajo)

     Priliv: 681,90 €

ČE JE ZAPOSLEN ...

ČE JE NA PORODNIŠKEM DOPUSTU ...

Zadnji bančni izpisek;

Če iz izpiska ni razvidno, da gre za priliv iz naslova starševskega nadomestila,

stranka predloži še Obvestilo Centra za socialno delo;

Potrdilo slovenskega delodajalca o zaposlitvi najmanj za čas kreditiranja;

Priliv: 681,90 €

Zadnji bančni izpisek osebnega računa odprtega v RS;

Plačilna lista za nakazilo plače na bančnem izpisku;

Potrdilo o prijavi stalnega prebivališča v RS;

Potrdilo delodajalca ali pogodbo o zaposlitvi najmanj za čas kreditiranja (potrdilo ne

sme biti starejše od 31 dni);

Priliv plače: 757,67 € (skupaj z dodatki)
Tuj državljan lahko pridobi kredit do 5.000 €.

ČE JE TUJ DRŽAVLJAN ...

Zadnji bančni izpisek;

Če na izpisku ob prilivu ne piše POKOJNINA/ZPIZ/PENZ, stranka predloži še odrezek

pokojnine.

Priliv pokojnine: 568,25 €

ČE JE UPOKOJEN ...

Najvišji znesek: 8.000 €, najnižji: 100 €

Ročnost: od 3 do 84 mesecev 

Obrok: najnižji 10 €, najvišji 20 % plače/pokojnine stranke (seštevek vseh

obstoječih obrokov pri SLS + bodoči obrok)

Obrestna mera: 8 %*

Odobritev: 1,5 %

Plačila potekajo preko direktne obremenitve 18. v mesecu. Stroški financiranja so
porazdeljeni med obroke.

V primeru kredita EOM 0 % se stroški obrestne mere, odobritve in zavarovanja ne
zaračunavajo

*Pri  kreditu brez obresti je obrestna mera 0 %. 
Zavarovanje:

POGOJI SO IZRAČUNANI NA PODLAGI MINIMALNE PLAČE ZA LETO 2022

Fizična oseba, ki je ob sklenitvi stara vsaj 18 let in ne več kot 80 let, s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji; 
Redno zaposlen v RS ali v državah EU, ki prejema plačo ali
Upokojenec, ki prejema pokojnino od ZPIZ-a ali rento/pokojnino iz tujine;       
Je imetnik ali pooblaščenec plačilnega računa (TRR), odprtega pri eni od bank v
RS ali v območju držav članic EU pod pogojem, da se kredit odplačuje po sistemu
SEPA direktne obremenitve, na katerega prejema plačo oz. pokojnino;
Tuj državljan, zaposlen najmanj za čas kreditiranja pri delodajalcu v RS, s stalnim
prebivališčem v RS in računom odprtim v RS;
Samostojni podjetniki, osebe, ki opravljajo poklic kot samostojno dejavnost, osebe,
ki imajo status svobodnega kulturnega delavca;
Upokojenec, ki ni državljan RS s stalnim prebivališčem v RS in računom odprtim v
RS.

 

Prijava v spletno aplikacijo: pk.takoleasy.si
Priprava informativnega izračuna

Osebna identifikacija stranke in podpis vloge

Vnos ostalih podatkov o stranki

Elektronski podpis pogodbene dokumentacije

Pošiljanje popolne dokumentacije po pošti na 

Mikrocop d.o.o., Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

račun/predračun
bančni izpisek (+ po potrebi tudi preostale dokumente: plačilna lista, potrdilo delodajalca,…), 
v primeru tujega TRR-ja se posreduje tudi kopija bančne kartice. 

Po pošti pošljete: PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMB

UPOKOJENCI - PREJEMNIKI RENTE/TUJE POKOJNINE ...

UPOKOJENEC, KI NI DRŽAVLJAN RS ...
Priliv pokojnine, nakazane s strani ZPIZ;

Priliv: 757,67 €
Lahko pridobi kredit do 5.000 €.

ZASEBNIKI ...

Bančni izpisek za zadnje 3 mesece iz katerega so razvidni podatki o višini prejemkov

iz opravljanja dejavnosti;

Posluje najmanj eno leto;

Osnova za določitev kreditne sposobnosti je 90 % povprečnega mesečnega priliva

najmanj v višini minimalne bruto plače.

Priliv: 1.074,43 €

Poleg bančnega izpiska predložijo še originalno odločbo o prejemanju rente/tuje

pokojnine (rok trajanja kredita ni daljši od datuma izteka prejemanja rente ali

pokojnine).

Priliv: 757,67 €

POŠILJANJE DOKUMENTACIJE ...

Elektronski podpis pogodbene dokumentacije

Pošiljanje popolne dokumentacije po pošti na 

Podpis pogodbene dokumentacije

Pošiljanje popolne dokumentacije po pošti na 

E-PODPIS POGODBENE DOKUMENTACIJE

Mikrocop d.o.o., Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

ROČNO PODPISANA POGODBENA DOKUMENTACIJA

Summit Leasing Slovenija d.o.o., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana (PE Potrošniški krediti)

V veljavi od 01.05.2022.


