
S pomočjo svojega pametnega telefona hitro in 
enostavno do obročnega plačila Leanpay tudi v 
trgovskih centrih MERKUR!  

Osnovni pogoj za koriščenje tega financiranja: 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. 
 
V kolikor želite uporabiti storitev Leanpay, morate najprej opraviti registracijo in si 
ustvariti svoj uporabniški profil. Ta postopek je potrebno izvesti samo enkrat. Vse 
informacije glede vnosa, uporabe in pravic v zvezi osebnih podatkov so podrobneje 
opisane v Politiki zasebnosti Leanpay.  
  
Leanpay je inovativen način obročnega nakupovanja, ki ne zahteva obiska banke in 
papirne dokumentacije. Za uporabo tega načina plačila morate biti Leanpayev 
registriran uporabnik. Z Leanpay lahko plačilo nakupa razdelite na 6, 12, 18, 24, 36, 48, 
60, 72 ali 84 obrokov (min. obrok: 10 EUR), letna fiksna obrestna mera je 7,65%, 
stroški presoje tveganja pa znašajo 4,00% in se poravnajo v okviru mesečnega 
obroka. Več informacij o obročnem odplačevanju z Leanpay najdete na tej povezavi, 
splošne pogoje uporabe storitev Leanpay pa na Pogojih uporabe Leanpay. 
 

  
                PREDNOSTI: 

- sklenitev obročnega odplačevanja je mogoča 

takoj v trgovini 

- informacija o odobritvi oz. zavrnitvi takoj* 

- brez dodatne dokumentacije*, brez obiska banke 

in brez skritih stroškov 

- pregled nad obveznostmi in plačili kadarkoli na 

osebnem portalu Moj Leanpay (app.leanpay.si) 
- za nakup od 50 do 12.000 EUR plačilo na do 84 

obrokov, glede na ponudbo trgovca in po vaši 

izbiri (min. obrok: 10 EUR) 

 

 
                KAJ POTREBUJETE? 

- Pametni telefon, ki ga uporabljate 

samo vi 

- Svojo davčno številko in svojo 

osebno izkaznico 

- Svojo bančno kartico s številko 

osebnega računa 

 

 

https://app.leanpay.si/terms-of-use
https://spletni-center.merkur.si/Leanpay-info_nov_2022_REDNA.pdf
https://app.leanpay.si/terms-of-use


*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. 
 

  
                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. 
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