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Ljubljana, 21.11.2018 

 

NOVOST: Obročni nakupi s SKB kreditnimi karticami 

Stranke SKB, imetnice kreditnih kartic Visa in Mastercard, lahko poslej plačilo svojega 

nakupa razdelijo na več obrokov. Posebnost nove funkcionalnosti SKB kreditnih kartic je, da 

odločitev za obročni nakup ni vezana na prodajno mesto ali POS terminal, temveč se stranka 

lahko za obročni nakup odloči šele po nakupu, ki ga opravi na kateremkoli prodajnem mestu 

doma in po svetu ali prek spleta.  

Obročni nakup s kreditno kartico z odloženim plačilom je storitev, ki omogoča uporabnikom 
kreditnih kartic Visa ali Mastercard razdelitev zneska posameznih nakupov nad 50 EUR na 
najmanj 2 do največ 12 obrokov. Minimalni znesek obroka znaša 25 EUR. Stranka poravnava 
posamezne obroke na kartici po veljavnem ceniku, ob tem pa se ji ne zaračunavajo obresti.  
 
Stranka ob nakupu prek spleta ali v trgovini prejme na svoj mobilni telefon od banke SMS sporočilo 
z vsemi informacijami glede obročnega nakupa. V roku 1 ure se stranka odloči, če želi svoj nakup 
obročno odplačevati. Če stranka na bančno SMS sporočilo ne odgovori, plačilo poravna v enkratnem 
znesku skupaj z ostalimi obveznostmi na predhodno dogovorjeni datum plačila v mesecu. 
 
Prednost in posebnost obročnega nakupa s SKB kreditnimi karticami je, da je možen na vseh 
prodajnih mestih doma in po svetu, tudi prek spleta, in diskreten, saj ga stranke uredijo same po že 
opravljenem nakupu. Porabo na kreditnih karticah lahko stranke spremljajo v spletni banki SKB NET 
in mobilni banki MOJ@SKB. Obroke lahko tudi predčasno v celoti poplačajo. 
 
In kako do obročnih nakupov? Stranke lahko obiščejo najbližjo poslovalnico SKB, kjer jim bodo z 
veseljem uredili novo funkcionalnost na njihovi že obstoječi kreditni kartici, Visa ali Mastercard, 
oziroma naročili novo kreditno kartico tistim, ki je še nimajo.  
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