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SPOROČILO ZA JAVNOST 
 

Novi, straightforward, paketi bančnih storitev

Ljubljana, 15. maj 2017 – Addiko banka 
bančnih storitev za fizične osebe. Novi paketi so v duh
je straighforward bančništva.  

V Addiko banki imamo po novem manjše število paketov, njihova vsebina pa je optimalno 
usklajena z vedenjsko analizo uporabnikov
paketov.  

Ponudba je sedaj privlačnejša in bolj razumljiva za naše stranke. Ohranili smo tri pakete bančnih 
storitev, ki smo jih preimenovali in sicer v 
enotno mesečno nadomestilo dostop do širokega nabora storitev, do ka
ur na dan preko mobilne oziroma spletne banke. Uvedli smo fleksibilnost dovoljenega
prekoračenega stanja, ki si ga stranke lahko sedaj same razporedijo med limitom na osebnem, 
transakcijskem, računu in Mastercard karticami. Dodana 
zavarovalnih kritij, ki so že avtomatsko vključeni v paketu. 
prikazuje spodnja tabela:  

 

Vsi dosedanji paketi bančnih storitev
pa seveda takoj uredimo brezplačen prehod na enega izmed novih paketov. Za tiste, ki paket 
sklenejo na novo, pa imajo možnost izbire izmed zgoraj 

V Addiko banki smo se novemu lastniku zavezali, 
nadaljevali tudi v tem letu in strankam zagotavljali enostavne, razumljive storitve in tiste, ki ji
stranke dejansko potrebujejo. 

 
 
 
 
 
 
Kontaktna oseba za medije:  

 
Nataša Crnkovič, Odnosi z javnostmi, 
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Novi, straightforward, paketi bančnih storitev Addiko 
 

Addiko banka je v maju na trgu ponudila prenovljene pakete 
bančnih storitev za fizične osebe. Novi paketi so v duhu nove poslovne 

 

V Addiko banki imamo po novem manjše število paketov, njihova vsebina pa je optimalno 
usklajena z vedenjsko analizo uporabnikov, ki smo jo v banki izvedli pred samo pripravo novih 

Ponudba je sedaj privlačnejša in bolj razumljiva za naše stranke. Ohranili smo tri pakete bančnih 
storitev, ki smo jih preimenovali in sicer v ZLATI, SREBRNI in START. 
enotno mesečno nadomestilo dostop do širokega nabora storitev, do katerih lahko dostopajo 24 
ur na dan preko mobilne oziroma spletne banke. Uvedli smo fleksibilnost dovoljenega

ga stranke lahko sedaj same razporedijo med limitom na osebnem, 
transakcijskem, računu in Mastercard karticami. Dodana vrednost bančnih paketov je nabor 

avtomatsko vključeni v paketu. Storitve, ki so vključene v paketih

Vsi dosedanji paketi bančnih storitev (TOP, Plus,..) ostajajo zaenkrat v uporabi. Na željo strank 
pa seveda takoj uredimo brezplačen prehod na enega izmed novih paketov. Za tiste, ki paket 

na novo, pa imajo možnost izbire izmed zgoraj treh navedenih.  

V Addiko banki smo se novemu lastniku zavezali, da bomo s straightforward bančništvom 
nadaljevali tudi v tem letu in strankam zagotavljali enostavne, razumljive storitve in tiste, ki ji

Nataša Crnkovič, Odnosi z javnostmi, natasa.crnkovic@addiko.com, +386 41 376 588
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Addiko banke  

v maju na trgu ponudila prenovljene pakete 
nove poslovne bančne filozofije, to 

V Addiko banki imamo po novem manjše število paketov, njihova vsebina pa je optimalno 
, ki smo jo v banki izvedli pred samo pripravo novih 

Ponudba je sedaj privlačnejša in bolj razumljiva za naše stranke. Ohranili smo tri pakete bančnih 
ZLATI, SREBRNI in START. Uporabniki imajo za 

terih lahko dostopajo 24 
ur na dan preko mobilne oziroma spletne banke. Uvedli smo fleksibilnost dovoljenega 

ga stranke lahko sedaj same razporedijo med limitom na osebnem, 
vrednost bančnih paketov je nabor 
Storitve, ki so vključene v paketih, 

 

ostajajo zaenkrat v uporabi. Na željo strank 
pa seveda takoj uredimo brezplačen prehod na enega izmed novih paketov. Za tiste, ki paket 

da bomo s straightforward bančništvom 
nadaljevali tudi v tem letu in strankam zagotavljali enostavne, razumljive storitve in tiste, ki jih 

natasa.crnkovic@addiko.com, +386 41 376 588 


