SPOROČILO ZA JAVNOST

Bančna poslovalnica, kot je Slovenija še ni imela
Ljubljana, 9. november 2016 – Addiko Bank d.d. v BTC Cityju odpira poslovalnico, ki je
popolnoma drugačnega formata kot vse tradicionalne bančne poslovalnice v Sloveniji.
Imenuje se Addiko Bank express in posluje od ponedeljka do sobote, med 9. in 20. uro.
V luči nove poslovne strategije Addiko banke, to je delovati jasno, enostavno in neposredno, smo
v BTC Cityju, Dvorani A, odprli novo bančno poslovalnico, ki se v mnogočem razlikuje od vseh
ostalih. Stranke imajo na voljo tiste storitve, ki jih najbolj potrebujejo in kar je pomembna
novost, te storitve lahko v poslovalnici opravijo kar same, hitro in enostavno.
Addiko Bank express, kot se poslovalnica imenuje, je edina bančna poslovalnica v Sloveniji, v
kateri lahko stranke sklenitev kredita opravijo kar same, v nekaj minutah pa že razpolagajo z
gotovino do višine 5.000 EUR. Stranke lahko sklenejo HIP kredit do višine 5.000,00 EUR ali
Express kredit do višine 35.000,00 EUR. Če potrebujejo gotovino takoj, jo dvignejo v nekaj
minutah na pametnem bankomatu. T. i. pametni bankomat je na voljo za hitre transakcije
(plačilo do 50 računov naenkrat s takojšnjim prenosom plačila, avtomatski polog denarja na
transakcijski račun, dvig denarja iz naslova sklenitve kredita ali iz računa,..). Stranke v novi
poslovalnici lahko odprejo tudi transakcijski račun, pridobijo predplačniško MasterCard kartico in
sklenejo druge ostale storitve, ki so v poslovalnici na voljo. Strankam so na voljo v pomoč
svetovalci, ki jim bodo pomagali pri sklenitvi storitev oziroma jim odgovarjali na morebitna
vprašanja.
Dodatna prednost te poslovalnice je poslovni čas, in sicer vsak delovnik, od ponedeljka do
sobote, med 9. in 20. uro. Tako lahko stranke v tem času uredijo vse nujne finančne zadeve,
hkrati pa jim BTC City nudi še ureditev preostalih vsakdanjih obveznosti, vse na enem mestu. Na
voljo imajo tudi več kot 500 brezplačnih parkirišč.
Do konca leta lahko z obiskom poslovalnice sodelujete še v privlačni nagradni igri »Express do
gotovine«, v kateri je glavna nagrada 500,00 EUR. Nagradna igra traja od 16. novembra do 31.
decembra 2016, podrobnosti pa najdete na spletni strani www.express.addiko.si.
Mag. Matej Falatov, predsednik uprave Addiko banke: »S to poslovalnico dosegamo enega od
mnogih korakov, ki smo si jih zadali na ravni Skupine s ciljem, da strankam zagotavljamo
učinkovitost, se osredotočamo na pomembno in poudarjamo enostavnost. To so načela, ki jih kot
straightforward banka živimo vsak dan in na trgu ponujamo jasno, enostavno in neposredno
bančništvo«.
Elica Vogrinc, direktorica področja poslovanja z občani: »Poslovalnica strankam omogoča, da na
hiter in učinkovit način pridejo do gotovine oz. same hitro in enostavno sklenejo storitev, ki so
trenutno najbolj pogosto uporabljive. Dodano vrednost strankam pa nudi sama lokacija
poslovalnice, saj lahko na enem mestu opravijo veliko vsakdanjih opravil.«

Kontaktna oseba za medije:
Nataša Crnkovič, Odnosi z javnostmi, natasa.crnkovic@addiko.com, 041 376 588

Addiko Bank d.d.
p.p. 1601, SI-1000 Ljubljana, Dunajska cesta 117, T +386 (0)1 580 40 00, F +386 (0)1 580 40 01, info.si@addiko.com, www.addiko.si. Banka je bila registrirana dne 31. 3. 1999 pri
Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod št. 1/31020/00, SRG 99/01362. Matična številka 1319175000, Identifikacijska št. za DDV: SI75482894. IBAN: SI56 3300 0330 0000 034. SWIFT
koda: HAABSI22. Znesek osnovnega kapitala: EUR 89.958.958,47 (devetinosemdesetmilijonovdevetstooseminpetdesettisočdevetstooseminpetdeset eurov 47/100).

