
 
 
 

 
POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA SKLENITEV KREDITNE POGODBE  

 
 
   Hitre kredite lahko pridobijo fizične osebe, s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki niso mlajši od 18 let in so:          

• redno zaposleni v Republiki Sloveniji ali v državi članice EU (prejemajo plačo  v EUR)  
• upokojenci   
• tuji državljani morajo izpolnjevati naslednje pogoje:   

- v Sloveniji imajo stalno prebivališče  

- zaposleni so pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji za nedoločen čas 
 
 

 
 

Stalno prebivališče Slovenija 

Minimalna starost 18 

Maksimalna starost Ni omejena 

Minimalna plača 
600,40 EUR (poleg plače lahko prištejemo tudi 

nadomestilo iz invalidskega zav. (09)) 

Minimalna pokojnina 567,04 EUR (pokojnina iz SLO (01 in/ali 09)) 

Maksimalni kredit 1.300,00 EUR 

Višina obroka Najmanj 10 EUR 

Zavarovanje 
do 12 mesecev 2,80 % 

 od 12 do 24 mesecev 3,70 % 

Odobritev 1 % 

Obrestna mera 8 % 



 

 

VSI 

Osebna izkaznica,  potni list ali  vozniško dovoljenje (samo nova 
plastificirana različica) 

Davčna številka 

Bančni izpisek: 
• zadnji originalni bančni ali 
• originalno potrdilo matične banke o prilivu na TRR iz naslova zadnje 
plače 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 
(zadnja postavka ni starejša od 31 dni) 

- do zadnjega v mesecu lahko predložite izpisek, za pretekli ali predpretekli 
mesec. 

TRR na območju SEPA (za zaposlene v RS in v tujini ter upokojence) 

ZAPOSLENI 

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 predloži še ujemajočo 
plačilno listo za priliv z izpisa.  

Poleg plače lahko prištejemo tudi nadomestilo iz invalidskega. zav. (09), v 
tem primeru poleg izpiska predloži tudi odrezek od ZPIZ-a. 

 Plača: 600,40 EUR (brez dodatkov).  

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, vendar ne več kot za 12 

mesecev. Priliv: 600,40 EUR. 

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. Poleg osnovne dokumentacije mora kreditojemalec 
priložiti še originalno plačilno listo, s katere je razvidno nakazilo plače na 
TRR, ki ustreza prilivu na bančnem izpisku in znaša vsaj 600,40 EUR (brez 

dodatkov). 

UPOKOJENCI 

Z izpisa mora biti razviden priliv pokojnine v tekočem, preteklem ali 
predpreteklem mesecu. Če na izpisu ob prilivu ne piše POKOJNINA ali ZPIZ 

ali PENZ ali če je stranka mlajša od 62. let, predloži še odrezek, ki ga 
prejme iz ZPIZ-a. Pokojnina je lahko pod šifro 01 in/ali 09 in v višini 567,04 

EUR. 

UPOKOJENCI, PREJEMNIKI 
RENTE in/ali POKOJNINE 

IZ TUJINE 
Kredita na podlagi rent ali pokojnin prejetih iz tujine ne odobrijo. 

TUJI DRŽAVLJANI 
Obvezno predloži še: ujemajočo plačilno listo, potrdilo o stalnem 

prebivališču in potrdilo delodajalca o zaposlitvi za nedoločen čas. Plačo na 
TRR v RS: 600,40 EUR (brez dodatkov) 


