
  

  

 

 

 

 

 
Spoštovani!          Ljubljana, 24. 3. 2020  
 
 
Z namenom zagotavljanja varnega obiska poslovalnic Addiko banke in z namenom preprečevanja možnosti širjenja 
okužbe z virusom SARS-Cov-2 oz. bolezni COVID-19 vas obveščamo, da bodo delujoče Addiko poslovalnice v dneh 
izplačila pokojnin poslovale dlje, in sicer 
 
v torek, 31. marca, in v sredo, 1. aprila, od 8.00 do 13. ure. 
 
Stranke lahko bančne storitve opravite v naslednjih Addiko poslovalnicah: 
 

• Stekleni dvor Ljubljana, Dunajska cesta 117  

• Trg OF Ljubljana, Trg osvobodilne fronte 12 

• Kranj, Koroška cesta 1  

• Celje, Ljubljanska cesta 20  

• Velenje, Šaleška cesta 19, Velenje 

• Maribor center, Trg Leona Štuklja 4  

• Murska Sobota, Kocljeva ulica 2 

• Novo mesto, Rozmanova ulica 34a, Novo mesto 

• Koper, Ferrarska ulica 30 

• Nova Gorica, Kidričeva ulica 20 
 
Poleg tega vas prosimo, da upoštevajo spodnja priporočila: 

 

1. V torek, 31. marca in v sredo, 1. aprila, obiščite poslovalnico banke le v nujnem primeru.  

 

2. Opravite dvig na bankomatu, odsvetujemo obisk poslovalnice. 

 

Upokojenci, ki imate bančno kartico, namesto v poslovalnici, opravite dvig na bankomatu. 

 

3. Poslujte brez gotovine. 

 

Upokojenci, ki uporabljate spletno ali mobilno banko, opravite bančne posle na daljavo.  

Izogibajte se plačilom v gotovini, na prodajnih mestih plačujte s kartico, v izogib nepotrebnim stikom je še 

posebej priporočena uporaba brezstičnih kartic ali mobilnih telefonov. 

 

4. Pooblaščeni na računu lahko veliko pomagajo.  

 

Pooblaščenci na računu lahko namesto vas plačajo položnice prek svojih digitalnih poti in vam naročijo 

potrebščine preko spletnih trgovin. Tako vam ni treba priti v bančno poslovalnico in se  izognete tudi 

poslovanju z gotovino. Pooblaščeni na vašem računu vam lahko gotovino, ki jo nujno potrebujete, dvignejo 

na bankomatih namesto vas. 

 

5. Obisk poslovalnice samo v skrajnem primeru  

 

Upokojenci, ki ne uporabljate bančne kartice, uredite dvig pokojnine preko vaše pooblaščene osebe. 

 



Če je obisk bančne poslovalnice neizogiben, upoštevajte vse preventivne higienske in varstvene ukrepe ter 

navodila poslovalnic. 

 

V poslovalnice vstopajte posamično, ohranite priporočeno razdaljo med vami in ostalimi prisotnimi v banki. 

Kjer je to potrebno, najavite svoj prihod v poslovalnico. 

 

Po vsakem stiku ali opravilu si umijte ter razkužite roke ter vaše naprave, ki ste jih uporabljali. Razkužilo je 

smiselno imeti ves čas pri sebi v torbi. 

 

Z ustreznim ravnanjem in zavedanjem poskrbite za varovanje svojega in zdravja drugih. 

 

6. Če imate vprašanja, pokličite banko!  

 

V primeru vprašanj ali potrebe po posvetovanju pokličite telefonsko številko 01 / 580 40 00 ali pošljite 

elektronsko sporočilo na info.si@addiko.com. 

 

Hvala za razumevanje in ostanimo zdravi. 

 

Addiko Bank d.d. 

 

 


