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SPOROČILO ZA JAVNOST 

 

Tretja Express poslovalnica Addiko banke v Sloveniji 
 

Ljubljana, 9. november 2017 – Addiko Bank d.d. nadaljuje s preurejanjem obstoječih 
poslovalnic v sodobne, digitalne poslovalnice. Danes je potekala uradna otvoritev 
prenovljene poslovalnice na sedežu banke, v Steklenem dvoru, na Dunajski cesti 117, v 
Ljubljani. 

To je že tretja tovrstna poslovalnica, imenovana Addiko Bank express. Tudi ta v Steklenem dvoru 
združuje elemente tradicionalne bančne poslovalnice ter nove, sodobne digitalne poslovalnice. 
Videz poslovalnice odstopa od povprečja in sledi že obstoječima tovrstnima poslovalnicama 
Addiko Bank express v BTC-ju, v Ljubljani ter v Qlandii, v Krškem.  
Stranke, fizične osebe, lahko v prenovljeni poslovalnici opravijo vse storitve kot v ostalih 
poslovalnicah, lahko pa se izognejo čakanju v vrsti in v »digitalnem« delu poslovalnice najbolj 
pogosto uporabljene storitve opravljajo kar same. Tako lahko npr. sklenejo HIP kredit ali Express 
kredit in v nekaj minutah pa že razpolagajo z gotovino do višine 5.000 EUR. Na t.i. pametnem 
bankomatu lahko opravijo hitre transakcije (dvig denarja iz računa ali iz naslova sklenitve 
kredita do 5.000 EUR, plačilo položnic s takojšnjim prenosom plačila,  ..). Strankam so na voljo v 
pomoč tudi svetovalci za vso pomoč in vprašanja.  
Poslovni čas poslovalnice ostaja enak kot do sedaj, bo od ponedeljka do petka, neprekinjeno 
med 8. in 16.30 uro. 
Mag. Matej Falatov, predsednik uprave Addiko banke: »Skladno z našo filozofijo in poslovno 
strategijo smo posodobili tudi poslovalnico na sedežu banke. Vse 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«.  
Luka Piškur, vodja poslovalnice Stekleni dvor: »Nova prenovljena poslovalnica na sedežu Addiko 
banke ni samo izvajalka transakcij temveč tudi svetovalka na finančnem in varčevalnem 
področju za vse stranke. V prijetnem modernem okolju so na voljo svetovalci, da tudi 
demonstrirajo tehnološke napredne storitve.«  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:  

Nataša Crnkovič, natasa.crnkovic@addiko.com  

 


