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SPOROČILO ZA MEDIJE 

 

Ptujska poslovalnica Addiko banke v novi podobi 

 

Ptuj, 19. avgust 2021: Ptujčani so dobili prenovljeno poslovalnico Addiko banke, ki je danes 

ponovno odprla svoja vrata v Supernovi Qlandia na Ptuju. Predsednik uprave Addiko banke 

Andrej Andoljšek je ob otvoritvi dejal, da bo prenovljena poslovalnica v prvem mesecu delovanja 

posebno pozornost namenjala zadovoljstvu obstoječih in novih strank, za katere od 18. do 25. 

avgusta velja prav posebna ugodnost, saj lahko gotovinski kredit sklenejo brez stroškov odobritve 

in brez stroškov ocene rizika. Otvoritev prenovljene poslovalnice, katere se je udeležila tudi 

županja Mestne občine Ptuj Nuška Gajšek, je pospremila donacija lokalnemu društvu Sonček, ki 

bo sedaj lahko z zdravstveno-terapevtskimi terapijami pomagalo še mnogim otrokom. 

V Addiko banki se zavedajo raznolikosti svojih strank in njihovih potreb, kar se odraža ne le v 

poslovalnicah Addiko banke, ampak tudi v njenem poslovanju ter ponudbi produktov in storitev. 

Prenovljena poslovalnica Addiko banke na Ptuju zato vsebuje elemente tradicionalne poslovalnice, 

hkrati pa temelji na odprtosti, sproščenosti in sodobno opremljenem prostoru. Ptujska poslovalnica 

ostaja na znani lokaciji, v nakupovalnem središču Supernova Qlandia Ptuj, saj želijo biti strankam na 

voljo tam, kjer te potrebujejo bančne storitve in kjer se spontano odvijajo nakupi. 

Stranke lahko v poslovalnici opravijo vse storitve hitro in enostavno, saj so »naši postopki zelo jasni, 

brez nepotrebnih zapletov ali odvečne dokumentacije. Poslanstvo Addiko banke je namreč nuditi 

strankam čim boljšo bančno izkušnjo ter jim omogočiti tisto, kar je zanje najbolj pomembno: hitro 

in enostavno upravljanje z osebnimi financami,« je povedal predsednik uprave Addiko banke Andrej 

Andoljšek. 

1.500 evrov donacije za društvo Sonček 

Družbena odgovornost in humanitarna dejavnost Addiko banke predstavljata pomembna temelja 

sodelovanja z lokalnim in širšim družbenim okoljem. Na humanitarnem področju med drugim najbolj 

pomagajo socialno ogroženim družinam v Sloveniji, zaposleni Addiko banke pa se kot prostovoljci 

udeležujejo mnogih družbenih akcij. Ob otvoritvi prenovljene poslovalnice Addiko banke na Ptuju so 

predali donacijo v višini 1.500 evrov društvu Sonček za sofinanciranje izvedbe obnovitvenih 

rehabilitacij ter šolskih in družinskih zdravstveno-terapevtskih kolonij za otroke s cerebralno 

paralizo.  

»V društvu smo izjemno veseli donacije s strani Addiko banke, verjamem pa, da se nam bodo v tem 

veselju pridružili tudi otroci, ki jih bomo sedaj lažje odpeljali v kolonije,« je ob tem dejala gospa 

Nada Polajžer, nekdanja predsednica društva Sonček in trenutna članica izvršnega odbora.  

Veselju se je pridružila tudi županja Mestne občine Ptuj Nuška Gajšek: »Addiko banka nenehno vlaga 

v razvoj bančnih produktov in storitev ter se trudi za slehernega komitenta. Še posebej v teh 

spremenjenih razmerah, ko so se naše navade kar spremenile in ko kot stranke iščemo drugačne 

rešitve. Še posebej veseli in ponosni pa smo, da gre za družbeno odgovorno podjetje, ki vidi širše, 

zato tudi v imenu Mestne občine Ptuj hvala za vašo donacijo Sončku. Vse dobro in uspešno tudi na 

nadaljnji poslovni poti, Ptujčankam in Ptujčanom pa prijetno poslovanje v 

prenovljeni poslovalnici Addiko banke v nakupovalnem centru Supernova Qlandia Ptuj.« 
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Hitro in enostavno poslovanje s takojšnjimi rešitvami 

Prenova poslovalnice na Ptuju je potekala z namenom zagotavljanja učinkovitih rešitev strankam na 

lokaciji, kjer opravljajo dnevno rutino nakupov in ostalih opravkov ter posledično potrebujejo 

storitev, ki v trenutku reši finančne zagate in ponudi rešitev. Kot je povedal Uroš Šloser, vodja 

poslovalnice Addiko banke na Ptuju: »Čas je ena najdragocenejših valut današnjega časa, zato se v 

Addiko banki trudimo finančne storitve, predvsem pa gotovinske kredite na željo naših strank 

opraviti hitro in enostavno ter tam, kjer jih stranke najbolj potrebujejo. Verjamemo, da bomo 

obstoječim in tudi novim strankam omogočali lažje in hitrejše bančno poslovanje ter da se bodo k 

nam rade vračale.«  

Addiko Rdeči teden tokrat nagovarja nove stranke 

Addiko Rdeči teden je znana akcija Addiko banke, ki ponuja izjemne pogoje ali posebno ponudbo na 

izbrani teden v mesecu. V Addiko banki vabijo vse nove stranke, da od srede, 18. 8., do srede, 25. 

8., obiščejo katerikoli poslovalnico Addiko banke v Sloveniji in izkoristijo akcijo Rdečega teden ter 

sklenejo gotovinski kredit brez stroškov odobritve in stroškov ocene rizika. 

 

Do sedaj je Addiko banka z nagradami v sklopu Rdečega tedna razveselila že mnoge. »Kredit sem 

najel, da bi šel lažje skozi življenje, akcija Addiko Rdeči teden pa me je ponovno prepričala 

predvsem zaradi ponudbe. V Addiko banki se stranka resnično počuti zaželeno in na prvem mestu. 

Hvala, ker ste mi olajšali življenje,« je povedal nagrajenec majskega Addiko Rdečega tedna gospod 

Štefan M. 

 

Akcijo Addiko Rdeči teden lahko tokrat izkoristite tudi v prenovljeni poslovalnici Addiko banke 

na Ptuju!  

 

Informativni izračun: Znesek kredita: 10.000 EUR; Doba odplačila: 84 mesecev; Obrok: 148,50 EUR; 

Fiksna OM: 6,5 %; EOM 7,19 %; Stroški odobritve: 0,00 EUR; Stroški ocene rizika: 0,00 EUR; Skupni 

znesek za plačilo: 12.489,60 EUR; Info izračun pripravljen na 18. 8. 2021 in se lahko spremeni, če se 

spremeni kateri koli element izračuna. 

 

Kontakt za medije: Petra Kalan, petra.kalan@addiko.com, tel: 041 783 338 
 
 


