Na obroke
se daleč
pride
Od sedaj na
voljo tudi na tem
prodajnem mestu
Vam je všeč ponudba? Zdaj vam bodo
še bolj všeč tudi plačilni pogoji. Podjetje
Leanpay vam v sodelovanju s prodajnim
mestom ponuja obročno odplačevanje.
Nakup na obroke lahko opravite brez
vse papirologije, na svojem pametnem
telefonu – in takoj.
Brez presenečenj in pregledno.

Preveri svoj limit

LEANPAY, NAKUP S PLAČILOM
NA OBROKE V TRENUTKU

O PODJETJU

Leanpay, d.o.o.
je slovensko podjetje s
sedežem na Bravničarjevi ulici
13, 1000 Ljubljana. V Sloveniji
deluje od julija 2018 in ima
dovoljenje za potrošniško
kreditiranje v Republiki
Sloveniji 323-8/2018/4 z dne
11.12.2018, ki velja do 11.12.2021
in ga je izdalo Ministrstvo
za gospodarski razvoj in
tehnologijo RS.

Leanpay ne zahteva obiska banke in papirne dokumentacije ter je lahko urejen
v trenutku.
Vizija podjetja Leanpay je kupcem olajšati nakupe proizvodov in storitev trajne
vrednosti ter zagotoviti upravljanje z obročnimi plačili na enostaven način.
Kupujte lažje in preprosteje.

Prednosti

Kaj potrebujete?

•
•
•

•
•
•

sklenitev obročnega plačevanja je mogoča takoj v trgovini
informacija o odobritvi oz. zavrnitvi v le nekaj minutah
brez dodatne dokumentacije, brez obiska banke in brez skritih
stroškov*
pregled nad obveznostmi in plačili kadarkoli na osebnem
portalu Moj Leanpay (app.leanpay.si)

•
•

pametni telefon, ki ga uporabljate samo vi
svojo davčno številko in svojo osebno izkaznico
svojo bančno kartico s številko osebnega bančnega računa
(TRR).

za nakup od 50 do 3.000 EUR plačilo na do 24 obrokov,
glede na ponudbo trgovca in po vaši izbiri (min. obrok: 10 EUR)

Kako deluje?
1

Izberete obročno odplačevanje Leanpay in prejmete
ponudbo na svoj telefon

2

Na telefonu preverite izbrane elemente obročnega
plačila

3

Vnesete svoje podatke in počakate na odločitev

4

Pregledate kreditno pogodbo in jo elektronsko
podpišete

5

Izpeljete preostale potrebne korake za veljavnost
kreditne pogodbe: osebna identifikacija, osebni prevzem
nakupa in drugo

6

Redno poravnavate obveznosti ter spremljate plačila
na »Moj Leanpay«

Kreditno pogodbo, podrobnosti posla, splošne pogoje, politiko zasebnosti ter drugo si lahko kadarkoli ogledate tudi v osebnem portalu Moj Leanpay. Povezavo
za dostop do portala Moj Leanpay boste po opravljenem nakupu prejeli v sms sporočilu in v elektronski pošti.

OBRESTNA MERA

6,95 %

PRIMER IZRAČUNA

PRIMER 1

PRIMER 2

STROŠEK ODOBRITVE

0%

VIŠINA NAKUPA

800,00 EUR

1.500,00 EUR

STROŠEK OCENE TVEGANJA**

4%

VIŠINA OBROKA

91,48 EUR

129,76 EUR

ŠTEVILO OBROKOV

9

12

ŠTEVILO OBROKOV

3, 6, 9, 12, 18, 24

STROŠKI ODOBRITVE

0,00 EUR

0,00 EUR

MINIMALEN ZNESEK KREDITA

50,00 EUR

STROŠKI OCENE RIZIKA

32,00 EUR

60,00 EUR

MAKSIMALEN ZNESEK
KREDITA

3.000,00 EUR

EOM

18,14%

15,58%

TAKOJŠNJE PLAČILO

0,00 EUR

0,00 EUR

SKUPNI ZNESEK PLAČIL

855,34 EUR

1.617,07 EUR

TAKOJŠNJE PLAČILO OB
NAKUPU ***

0,00 EUR ***

NAČIN ODPLAČEVANJA
KREDITA

direktna bremenitev SEPA

Strošek ocene tveganja poravnate s plačilom ob nakupu ali s plačilom
ob zapadlosti prvega obroka. EOM se lahko spremeni, če se spremenijo
določeni podatki, ki so uporabljeni za njen izračun. Datum veljavnosti
izračuna: 1. 3. 2019.

*** Za obročna plačila na spletu lahko Leanpay za zneske nakupov nad 1.000 EUR zahteva polog 100 EUR ter za zneske nad 2.000 EUR polog v znesku 150 EUR
V primeru plačila pologa se le-ta uporabi za plačilo stroškov in dela glavnice, odplačilni načrt kredita pa se temu prilagodi in je stranki jasno prikazan v procesu.
* Leanpay omogoča izvedbo procesa brez dokumentacije, vendar pa skladno s Splošnimi pogoji lahko Leanpay od kreditojemalca za zagotovitev resničnosti podatkov kadar koli (med procesom ali naknadno)
zahteva dodatna dokazila, na primer kopijo mesečnega bančnega izpiska, iz katerega mora biti razviden priliv plače v preteklih 3 mesecih oz. originalni izpis prometa na osebnem transakcijskem računu iz
aplikacije e-banke, iz katerega so nedvoumno razvidni navedeni podatki, fotografijo veljavne bančne kartice s številko TRR kreditojemalca, potrdilo banke o prilivu na osebni TRR iz naslova plače v preteklih 3
mesecih, potrdilo delodajalca o izplačani plači (plačilni listi) za pretekle 3 mesece, ali druga dokazila.
Osnovni pogoji: državljanstvo Republike Slovenije in stalno bivališče v Republiki Sloveniji, starost ob odobritvi od 18 do 73 let, verodostojnost posredovanih podatkov, redni mesečni priliv (vse oblike zaposlitve
razen študentskega dela), pozitivna kreditna ocena oziroma ugotovljena kreditna sposobnost.

