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Prenos poslovanja iz Hypo poslovalnice Jesenice v p oslovalnico Kranj 

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. bo v torek, 1. marca 2016, prenesla celotno 
poslovanje iz Hypo poslovalnice Jesenice v obstoječo Hypo poslovalnico 

Kranj, na Koroški cesti 1.   
V Hypo banki stopamo po novi poti, ki sledi sprejeti strategiji poslovanja novega lastnika. 
Ključen cilj nove strategije je postati zdrava, vitka in profitabilna finančna skupina. V Hypo 
Alpe Adria vse svoje aktivnosti namenjamo optimizaciji poslovanja s poudarkom na 
digitalizaciji.  

Iz teh razlogov bo obstoječa Hypo poslovalnica Jesenice, Delavska cesta 1, 29. februarja  
2016 obratovala zadnji dan . Posledično na tej lokaciji s tem dnem prenehata delovati tudi 
bankomat in dnevno-nočni trezor. 

Celotno poslovanje  iz te poslovalnice bo s 1. marcem 2016 preneseno v obstoje čo Hypo 
poslovalnico oziroma poslovni center Kranj, Koroška  cesta 1, v Kranju . Prenos 
poslovanja bomo izvedli nemoteno za stranke. Poslovni čas Hypo poslovalnice Kranj je vsak 
delovni dan , od ponedeljka do petka, med 8. in 12. uro ter 13. in 16.30 uro .  
Stranke lahko še vedno brezplačno uporabljajo tri Hypo bankomate v Kranju in sicer enega 
pri Hypo poslovalnici v Kranju in dva v nakupovalnem centru Qlandia Kranj, Cesta 1. maja 
77. V poslovalnici Kranj je za stranke na voljo tudi dnevno-nočni trezor. 

Digitalizacija bančnega poslovanja je prvi korak, ki je usmerjen k optimizaciji poslovanja. Z 
dodajanjem novih prodajnih kanalov se strankam približujemo tudi na daljavo. Storitve, ki 
smo jih že uvedli v procesu digitalizacije, so:  

• HYPOmobile : Mobilna banka HYPOmobile za poslovanje z bančnim računom, kjerkoli 
in kadarkoli preko mobilne naprave. Preko nje lahko stranka upravlja s svojim  
bančnim računom ter dostopa do informacij o ostalih bančnih storitvah, kadarkoli čas to 
dopušča. Stranka si jo na telefon ali tablico naloži preko Google Play oziroma Apple 
Store.  

• hipkredit.si:  Stranka lahko kredit sklene brez obiska banke. Čez postopek ga vodi 
spletna aplikacija. Dokumentacijo, ki jo je potrebno podpisati, do stranke in nazaj do 
banke izvede pogodbeni izvajalec banke. Pregled kreditne sposobnosti poteka preko 
sistema SISBON. 

• HYPOnet:  Prenovljeni HYPOnet ima preko 40 novih in posodobljenih 
funkcionalnosti, višji nivo varnosti, bogatejšo gra fično podobo ter ve čjo raven 
avtomatiziranosti storitev . 

Prepričani smo, da bomo tudi v najvitkejši obliki vsem našim strankam nudili bančne storitve 
na enaki kakovostni ravni kot do sedaj in da bomo z novostmi v poslovanju dosegli najvišje 
svetovne poslovne standarde. 

Vse obstoječe in potencialne stranke pričakujemo v Hypo poslovalnici v Kranju. 
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