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Z neposrednim bančništvom in enostavnimi storitvami, na katerih temelji njeno 

poslovanje, v Addiko banki strankam ponujajo možnost, da imajo finance 

rokah.  

 
 
 

Kontakt za medije:  

Matej Beguš, matej.begus@addiko.com,

 

Z neposrednim bančništvom in enostavnimi storitvami, na katerih temelji njeno 

poslovanje, v Addiko banki strankam ponujajo možnost, da imajo finance 

@addiko.com, T: 01/580 43 53 

Z neposrednim bančništvom in enostavnimi storitvami, na katerih temelji njeno 

poslovanje, v Addiko banki strankam ponujajo možnost, da imajo finance resnično v svojih 


