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EVRO ZA VSE NAS
Za komitente bank –
pravne in fizične osebe

Informacije o uvedbi evra v Sloveniji 1. januarja 2007
Banke in hranilnice, članice Združenja bank Slovenije
Zgibanka je natisnjena v slovenskem, italijanskem in
madžarskem jeziku, v skupni nakladi 860.000 izvodov.
Za združenje bank Slovenije uredil Slavko Cimprič
Produkcija: Inadvertising d.o.o.

Ljubljana, julij 2006
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Uvod

Do uvedbe evra kot našega denarja je le še
nekaj mesecev.
Priprave na uvedbo evra so zahtevne, saj ne
gre le za organiziranje logističnih postopkov,
povezanih z gotovino, temveč za zelo obsežne
in zahtevne prilagoditve na različnih področjih.
Banke in hranilnice, članice Združenja bank
Slovenije, dejavno sodelujemo pri pripravah
na učinkovit prehod na evro. Da bo ta prehod
tudi čim bolj preprost, so se banke v okviru
svojega Združenja dogovorile, da bodo njihove
dejavnosti potekale usklajeno.
V okviru Združenja bank Slovenije smo zato
za komitente bank pripravili to informativno
gradivo, s katerim vas seznanjamo s pomembnimi
datumi, dogodki, dejavnostmi, spremembami pri
poslovanju in drugimi nasveti oz. informacijami.
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Splošne informacije za fizične osebe - občane

1.

Ključni datumi - dogodki

Datum
01.03.2006
po določitvi
nepreklicnega
menjalnega razmerja

Dogodek
začetek obdobja dvojnega označevanja cen v
tolarjih in evrih
začetek dvojnega označevanja bančnih izpiskov iz
transakcijskih računov za občane

1.12.2006

začetek prodaje začetnih svežnjev evrokovancev
za pravne osebe

15.12.2006

začetek prodaje začetnih svežnjev evrokovancev
za občane

01.01.2007

uvedba nove valute in začetek brezplačnega
zamenjevanja gotovine (tolarjev v evre) v bankah

01.01.2007

začetek obdobja dvojnega obtoka – gotovinskega
plačevanja v tolarjih in evrih

14.01.2007

konec obdobja dvojnega obtoka – gotovinskega
plačevanja v tolarji in evrih

01.03.2007

konec brezplačnega zamenjevanja gotovine
(tolarjev v evre) v bankah

30.06.2007

konec obdobja dvojnega označevanja cen v evrih
in tolarjih

30.06.2007

konec dvojnega označevanja bančnih izpiskov iz
transakcijskih računov za občane

31.12.2016

konec brezplačnega zamenjevanja tolarskih
kovancev v Banki Slovenije

Banka Slovenije bo brezplačno zamenjevala tolarske bankovce tudi po
1.3.2007 brez časovne omejitve.
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2.

Pomembne informacije

2.1.

Poslovni čas bank za stranke

Dan

Datum

Dogodek

ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
sobota
nedelja
ponedeljek

25.12.06
26.12.06
27.12.06
28.12.06
29.12.06
30.12.06
31.12.06
01.01.07

torek

02.01.07

sreda
četrtek
petek
sobota

03.01.07
04.01.07
05.01.07
06.01.07

državni praznik – zaprto
državni praznik – zaprto
po obstoječem poslovnem času
po obstoječem poslovnem času
po obstoječem poslovnem času
zaprto zaradi dejavnosti uvedbe evra
zaprto
državni praznik – izbrane poslovalnice
bodo zamenjevale gotovino
državni praznik – izbrane poslovalnice
bodo zamenjevale gotovino
po obstoječem poslovnem času
po obstoječem poslovnem času
po obstoječem poslovnem času
po obstoječem poslovnem času

2.2.

Plačilni promet ob koncu leta
Vsi, ki bi radi, da bi bilo njihovo nakazilo, ne glede na uporabljeno
tržno pot (bančna okenca, bančni avtomat, elektronska banka, mobilna
banka …) knjiženo na prejemnikovem računu še v tolarjih in v letu 2006,
morajo nalog posredovati banki najpozneje 29.12.2006 do ure, ki jo
bo objavila posamezna banka.

2.3.

Poslovanje bančnih avtomatov
Bančni avtomati bodo zaradi prilagoditve na izplačevanje evrobankovcev prenehali delovati 31.12.2006 ob 21.00 uri.
Po polnoči bodo bančne avtomate postopno vključevali, pri čemer
bodo upoštevali merilo regijske pokritosti in pogostosti uporabe
bančnih avtomatov. Končni rok za vnovično vključitev vseh bančnih
avtomatov je 24 ur, torej 1.1.2007 opolnoči.
Na potrdilu o opravljeni storitvi na bančnem avtomatu ni dvojnega
označevanja valut, torej bo znesek do 31.12.2006 opolnoči izpisan
v tolarjih, od polnoči naprej pa v evrih.
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2.4.

Poslovanje s karticami – POS-terminali
Poslovanje s karticami na POS-terminalih bo ob prehodu na evro
ovirano, moteno oz. prekinjeno v noči z 31.12.2006 na 1.1.2007
od 23.00 do 01.00 ure.
Na potrdilu s POS-terminala bo znesek plačila do polnoči 31.12.2006
izpisan v tolarjih, od polnoči naprej pa v evrih.
Bremenitev računov imetnikov kartic za plačila, ki bodo opravljena
na POS-terminalih v dneh 29., 30. in 31.12.2006, bo izvršena v
evrih po 1.1.2007.

3.

Pravni okvir

3.1.

Dvojno označevanje (izpiski)
Ceniki bančnih storitev imajo v skladu z zakonom o dvojnem
označevanju cen navedeno dvojno ceno (v tolarjih in evrih) od
1. marca 2006 do 30. junija 2007. To pomeni, da bodo bančni
ceniki do 31. decembra 2006 poleg cene v tolarjih vsebovali tudi
informativno ceno v evrih, od 1. januarja 2007 pa poleg cene v evrih
še informativno ceno v tolarjih.
Bančni izpiski transakcijskih računov fizičnih oseb bodo imeli v obdobju
po določitvi fiksnega menjalnega razmerja označeno vrednost v
tolarjih in informativno v evrih do 31.12.2006, od 1.1.2007 pa v
evrih in informativno v tolarjih do 30.06.2007. Dvojno bo označeno
začetno in končno stanje ter kumulativa prometa v breme in dobro.
Posamezne prometne postavke ne bodo izpisane v obeh valutah.

3.2.

Gotovinsko plačevanje v obdobju dvojnega obtoka
V obdobju dvojnega obtoka, od 1.1. 2007 do vključno 14.1.2007,
lahko fizične osebe plačujejo blago in storitve v tolarjih ali v evrih.
Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, državni organi, organi lokalnih
skupnosti in pravne osebe razliko med vrednostjo, zaračunano za
storitev ali blago, in prejetim zneskom vračajo le v bankovcih in
kovancih evra.

3.3.

Predpisi o zaokroževanju
Pravila zaokroževanja nacionalnih valut v evre in nasprotno so
določena v Uredbi sveta EU št. 1103/97 (v 4. in 5. členu).

6

Enota mere valute držav evroobmočja je evro, ki je razdeljen na
manjše enote, in sicer 100 centov. Po prevzemu evra kot nacionalne
valute postane najmanjša vrednostna enota 1 cent, kar je najmanjša
podenota, ki se lahko uporablja pri poslovanju.
Pri zaokroževanju zneskov je treba upoštevati, da je menjalno
razmerje oziroma devizni tečaj določen kot en evro v razmerju
do nacionalne valute in je vedno izraženo v šestmestnem številu
(npr. 1€ = 239,640 sit), ki se ne sme skrajševati oziroma zaokroževati
na manj decimalnih mest.
Pravila zaokroževanja določajo, da morajo biti denarni zneski, ki jih je
treba plačati ali vknjižiti, potem ko je bil znesek zaokrožen v enote evra
ali tolarja, zaokroženi na najbližji cent oziroma stotin. Če je rezultat
preračunavanja znesek, ki je točno na sredini, se zaokroži navzgor
(npr. 1.000 sit = 4,172 4,17 € ali 2.000 sit = 8,345
8,35 €).
3.4.

Veljavnost obstoječih pogodb
Ob uvedbi evra velja načelo kontinuitete (nadaljevanja veljavnosti)
obstoječih pogodb, določeno v tretjem členu Uredbe sveta (ES) 1103/
97. Ta določa, da uvedba evra v ničemer ne spreminja medsebojnih
pravic in obveznosti pogodbenih strank oziroma drugih določil
pogodbe. Uvedba evra ne vpliva na spremembo pogojev iz pravnih
instrumentov in ne odvezuje od obveznosti, ki izhajajo iz njih, prav
tako ne opravičuje neizpolnjevanja teh obveznosti in pogodbenim
strankam ne daje pravice, da enostransko spremenijo ali odpovejo tak
instrument. Pogodbene stranke se lahko dogovorijo tudi drugače.
Indeksacijske oz. klavzule TOM, zapisane v pogodbah, ostanejo
veljavne do izteka pogodb. Statistični urad RS bo še naprej zagotavljal
podatke za izračun omenjenih klavzul.
Referenčno obrestno mero SITIBOR bo nadomestila evropska
referenčna obrestna mera EURIBOR ustrezne ročnosti. Sprememba iz
SITIBOR v EVRIBOR se bo pri vsaki posamezni pogodbi izvršila ob
prvem obrestnem obdobju po uvedbi evra.

4.

Uvedba evrogotovine za fizične osebe

4.1.

Predčasna prodaja evrogotovine fizičnim osebam
Fizične osebe bodo lahko od 15. decembra 2006 v poslovnih bankah
kupile začetne svežnje kovancev, ki bodo vsebovali 44 kovancev v
7

skupni vrednosti 12,52 evra. Nakupna cena posameznega svežnja
bo 3.000,00 sit.
Banke bodo lahko ob posamičnem nakupu fizični osebi omejile število
svežnjev.
Banke kupce začetnih svežnjev opozarjamo, da je plačevanje z
evrokovanci iz začetnih svežnjev pred 1.1.2007 prepovedano.
Začetni sveženj bo vseboval:
Apoen €

Št. kovancev

Vrednost v €

Vrednost v sit

2
1
0,50
0,20
0,10
0,05
0,02
0,01
Skupno

2
4
4
7
6
6
7
8
44

4
4
2
1,4
0,6
0,3
0,14
0,08
12,52

958,60
958,60
479,30
335,50
143,80
71,90
33,50
19,20
3.000,30

4.2.

Izplačila evrogotovine prek bančnih avtomatov
Bančni avtomati bodo eden od pomembnejših distribucijskih kanalov,
ki bodo omogočali državljanom, da bodo od 1. januarja 2007 naprej
dvigovali evrobankovce.
Bančni avtomati bodo izplačevali bankovce v apoenski vrednosti 10
in 20 evrov.
Višina vašega dnevnega dovoljenega dviga gotovine na bančnem
avtomatu bo odvisna od vaše bonitete oz. odločitve banke. Posamezni
dvig bo omejen na 800 evrov.

4.3.

Zamenjava tolarske gotovine v bankah in hranilnicah
Banka Slovenije, banke in hranilnice bodo v obdobju od 1. januarja
2007 do vključno 1. marca 2007 brezplačno zamenjevale kovance
in/ali bankovce slovenskih tolarjev v bankovce in/ali kovance evrov.
Zamenjavo zneskov, ki presegajo 1.500 evrov, bo treba napovedati
en delovni dan pred načrtovano menjavo. Če zamenjava ne bo napovedana, lahko banka, hranilnica ali pošta zaračuna stroške menjave v skladu s svojo veljavno tarifo.

8

Po 1. marcu 2007 pa bo brezplačno zamenjevanje tolarjev v
evre možno v Banki Slovenije. Zamenjava bankovcev bo časovno
neomejena, kovance pa boste lahko zamenjali do konca leta 2016.
Banke in hranilnice vas pozivamo, da še pred 31.12.2006 tolarske
bankovce in kovance položite na svoje račune in s tem poenostavite
zamenjavo vašega denarja.

5.

Evro v plačilnem prometu

5.1.

Bančni računi
V noči z 31. decembra 2006 na 1. januar 2007 bodo na vseh bančnih
računih, ki se vodijo v tolarjih (transakcijski, osebni, varčevalni, rentni,
depoziti, potrošniški krediti, stanovanjski krediti in drugi), obračunane
in pripisane obresti. Končno stanje bo nato po tečaju zamenjave
preračunano v evre. Poslovanje na računih bo od 1.1.2007 naprej
potekalo izključno v evrih. Denarni promet, ki bo nastal v tolarjih
v dneh 29., 30. in 31. decembra 2006, bo preračunan v evre in
knjižen po 1.1.2007.
Banke bodo tolarske zneske trajnih nalogov, za katere ste pooblastili
banko, preračunale v evre, po tečaju zamenjave. Prav tako bodo
banke preračunale tolarske zneske anuitet oz. obrokov po kreditih.
O preračunu bodo obveščeni kreditojemalci in delodajalci v primeru
administrativne prepovedi.

5.2.

Položnice in nakaznice
Od 1.1.2007 naprej bodo veljali novi obrazci posebne položnice PP
02 in posebne nakaznice PN 03.
Standardi in navodila za poslovanje z novimi obrazci so na voljo na
spletni strani Združenja bank Slovenije www.zbs-giz.si
Banke bodo stare položnice PP 01 brez pretiskanega evrozneska
in/ali prejete po 1. februarju 2007 zavračale.
Izdajatelji bodo tako za plačila v evrih uporabljali nove obrazce
posebne položnice PP 02, izdane konec leta z datumom zapadlosti
po 1. januarju 2007 in seveda izdane po 1.1.2007.
Upravičence pozivamo, da posebne nakaznice, ki so izpolnjene v
tolarjih, unovčite do konca leta 2006, sicer boste morali pri izdajatelju
zahtevati novo posebno nakaznico, izdano v evrih.
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5.3.

Papirni plačilni nalogi
Od 1.1.2007 naprej bo veljal nov obrazec bančnega plačilnega naloga
BN 02.
Standardi in navodila za poslovanje z novimi obrazci so na voljo na
spletni strani Združenja bank Slovenije www.zbs-giz.si
Papirnih nalogov, izpolnjenih na starem obrazcu BN 01, banke po
1. januarju 2007 ne bodo več sprejemale, prav tako ne papirnih
plačilnih nalogov BN 01 v letu 2006 z datumom plačila v letu 2007.

5.4.

Čeki
Banke ne bodo oblikovale enotnega obrazca čekovnega blanketa.
To pomeni, da se bo vsaka banka ali hranilnica sama odločila, ali
bo po 1. januarju 2007 sploh še imela v ponudbi tudi poslovanje z
domačimi čeki. Če se bo odločila zanje, bo tudi sama oblikovala nov
obrazec – čekovni blanket.
Skupno bo le to, da bosta njegova oblika (velikost) in spodnja kodirna
vrstica še vedno enaki, razen polja text, skrajno desno, kjer se bo namesto
dozdajšnjih šifer 15 ali 17 uporabljala šifra 18 in oznaka EUR.
Banke bodo čeke v tolarjih, ki bodo izdani do 31. decembra 2006, v
tolarjih, unovčevale na običajen način do 15. januarja 2007. Čekov
v tolarjih po 31. decembru 2006 ne bo več mogoče izdajati.

6.

Izplačilo pokojnin
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo pokojnine decembra 2006 nakazal 22. decembra 2006. Tega dne bodo pokojnine
knjižene na transakcijskih računih občanov.

7.

Elektronsko bančništvo
Urnik, do katerega bodo banke 29.12.2006 sprejemale in obdelale
prejeta naročila – plačilne naloge – je v pristojnosti vsake banke in
bo s tem seznanila svoje komitente.
Prav tako se bo vsaka banka sama odločila, kako bo izvajano
poslovanje v elektronski banki po tej uri: ali bo postavila zaporo in
sprejemanje podatkov ne bo mogoče ali pa bo sprejete podatke
shranila in jih obdelala po 1.1.2007, seveda v evrih.
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Posebne informacije za pravne osebe

1.

Poslovni čas bank za oskrbovanje
z gotovino
Banke se bodo s svojimi komitenti – poslovnimi partnerji vnaprej dogovorile o količini potrebne evrogotovine, bankovcev in kovancev. Prav
tako se bodo dogovorile o času preddobave in načinu plačila. Za ta
namen bo vsak poslovni partner sklenil z banko posebno pogodbo.

2.

Poslovanje s karticami – POS-terminali
Poslovanje s karticami na POS-terminalih bo ob prehodu na evro
ovirano, moteno oz. prekinjeno v noči z 31.12.2006 na 1.1.2007
od 23.00 do 01.00 ure.
Pogodbena banka bo vsako prodajno mesto posebej seznanila z
načinom prehoda delovanja POS-terminalov iz tolarjev v evre.
Na potrdilu s POS-terminala bo znesek plačila do polnoči 31.12.2006
izpisan v tolarjih, od polnoči naprej pa v evrih.
Poravnava plačil prodajnim mestom in bremenitev računov imetnikov
kartic za plačila, ki bodo opravljena na POS-terminalih v dneh
29., 30. in 31.12.2006, bo izvršena v evrih po 1.1.2007.

3.

Predčasna oskrba pravnih oseb
z evrogotovino

3.1.

Posredna preddobava evrogotovine
Posredna preddobava evrogotovine se bo začela 11.12.2006.
Banke bodo lahko izvršile posredno preddobavo evrogotovine
pravnim osebam oz. tistim, ki opravljajo poslovno dejavnost in bodo
izpolnjevali pogoje za ravnanje z evrogotovino. Z njimi bodo banke
sklepale pogodbe o posredni preddobavi evrogotovine.
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3.2.

Prodaja poslovnih začetnih svežnjev
Banke lahko prodajajo poslovne začetne svežnje posrednim
prejemnikom: fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost, državnim
organom, organom lokalnih skupnosti in pravnim osebam.
Posredni prejemniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev za ravnanje z
evrogotovino, bodo od 1.12.2006 naprej lahko v poslovnih bankah
kupili poslovne začetne svežnje evrokovancev. Ti bodo vsebovali 680
kovancev v skupni vrednosti 201 evro. Cena posameznega svežnja
bo 48.167,64 sit.
Banke kupce poslovnih začetnih svežnjev opozarjamo, da je
plačevanje z evrokovanci iz začetnih svežnjev pred 1.1.2007
prepovedano.

Poslovni začetni sveženj bo vseboval:
Apoen €

Št. kovancev

Vrednost v €

Vrednost v sit

2
1
0,50
0,20
0,10
0,05
0,02
0,01
Skupno

25
75
80
80
120
100
100
100
680

50
75
40
16
12
5
2
1
201,00

11.982,00
17.973,00
9.585,60
3.834,24
12.875,68
1.198,20
479,28
239,64
48.167,64

4.

Urnik poslovanja plačilnih sistemov in
obrazci plačilnega prometa

4.1.

Delovanje plačilnih sistemov
V dneh pred novoletnimi prazniki bo veljal delno spremenjen urnik
delovanja plačilnih sistemov. Ta podatek je pomemben za vse, ki
bodo v dneh pred novoletnimi prazniki želeli, da bo njihovo plačilo
na račun prejemnika izvršeno še v tolarjih, torej v letu 2006.
29.12.2006, zadnji dan delovanja plačilnih sistemov v letu 2006,
bo veljal ta urnik poslovanja plačilnih sistemov pri Banki Slovenije
oziroma Bankartu:
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Delovanje sistema BPRČ (bruto poravnave v realnem času za
plačila nad 2 mio sit) bo 29.12.2006 za poslovanje končano ob
21.30 uri.
Poslovanje sistema Žiro kliring dne (za plačila do 2 mio sit) bo
29.12.2006 končano ob 20.00 uri.
Zbirni center za NPI (novi plačilni instrumenti: posebna položnica
in nakaznica, direktna odobritev in obremenitev ter trajni nalog);
Bankart bo zadnje obdelave podatkov novih plačilnih instrumentov izvedel ob 17.00 uri ter posredoval podatke najpozneje do
19.00 ure.
Vsi, ki bi radi, da bi bilo njihovo nakazilo, ne glede na uporabljeno
tržno pot (bančna okenca, bančni avtomat, elektronska banka,
mobilna banka …) knjiženo na prejemnikovem računu še v tolarjih in v
letu 2006, morajo nalog posredovati banki najpozneje 29.12.2006
do ure, ki jo bo objavila posamezna banka.
4.2.

Položnice in nakaznice
Od 1.1.2007 naprej bodo veljali novi obrazci posebne položnice PP
02 in posebne nakaznice PN 03.
Standardi in navodila za poslovanje z novimi obrazci so na voljo na
spletni strani Združenja bank Slovenije www.zbs-giz.si.
Izdajatelj zdajšnje posebne položnice PP 01, izdane v letu 2006 in z
datumom zapadlosti v letu 2006, poleg tolarskega zneska izpiše tudi
vrednost v evrih. Podatek/znesek v evrih upnik-izdajatelj položnice
izpiše v vrstico »namen«, in sicer tako, da ga izpiše na koncu (desno)
najprej oznako EUR in nato znesek v evrih. Zapis zneska v liniji OCR
mora biti v tolarjih. Če bo stara – zdajšnja položnica vsebovala
podatek zneska v evrih, jo bodo dolžniki – plačniki lahko banki
predložili v plačilo tudi po 1. januarju 2007; vendar najpozneje do
31. januarja 2007.
Banke bodo stare položnice PP 01 brez pretiskanega evro zneska
in/ali prejete po 1. februarju 2007 zavračale.
Izdajatelji bodo tako za plačila v evrih uporabljali nove obrazce
posebne položnice PP 02, izdane konec leta z datumom zapadlosti
po 1. januarju 2007 in seveda izdane po 1.1.2007.
Izdajatelji posebne nakaznice za izplačilo v evrih obvezno uporabljajo
nove obrazce PN 03, izdane ali konec leta 2006 in pozneje ter z
datumom unovčitve po 1. januarju 2007.
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4.3.

Papirni plačilni nalogi
Od 1.1.2007 naprej bo veljal nov obrazec bančnega plačilnega
naloga BN 02.
Standardi in navodila za poslovanje z novimi obrazci so na voljo na
spletni strani Združenja bank Slovenije www.zbs-giz.si.
Papirnih nalogov, izpolnjenih na starem obrazcu BN 01, banke po
1. januarju 2007 ne bodo več sprejemale, kot tudi ne papirnih
plačilnih nalogov BN 01 v letu 2006 z datum plačila v letu 2007.
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Seznam in podatki, kjer je mogoče dobiti
informacije v zvezi z uvajanjem evra
ABANKA VIPA d.d.
del. čas: 8.00–19.00
tel.: 080 13 60
e-mail: info@abanka.si
web: http://www.abanka.si
BANK AUSTRIA CREDITANSTALT d.d., Ljubljana
del. čas: 8.00–16.00
tel.: 01 587 67 31
e-mail: euro.baca@si.bacai.com
web: http://www.ba-ca.si
BANKA CELJE d.d.
del. čas: 8.00–16.00; odzivnik: 24 ur
tel.: 03 422 10 00
080 21 40
e-mail: euro@banka-celje.si
web: http://www.banka-celje.si
BANKA DOMŽALE d.d., Domžale, bančna skupina NLB
web: http://www.banka-domzale.si
BANKA KOPER d.d., Koper
web: http://www.banka-koper.si
BANKA ZASAVJE d.d., Trbovlje, bančna skupina NLB
e-mail: info@banka-zasavje.si
web: http://www.banka-zasavje.si
BKS Bank AG, bančna podružnica
del. čas: 8.30–15.00
tel.: 01 300 09 47
e-mail: info@bksbank.si
web: http://www.bksbank.si
DELAVSKA HRANILNICA d.d., Ljubljana
e-mail: evro@delavska-hranilnica.si
web: http://www.delavska-hranilnica.si/evro
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.
del. čas: 9.00–16.00
tel.: 01 472 74 48
080 17 55
e-mail: info@dbs.si
web: http://www.dbs.si/evro
FACTOR BANKA d.d., Ljubljana
web: http://www.factorb.si
GORENJSKA BANKA d.d., Kranj
del. čas: 7.00–15.00
tel.: 04 208 43 56
e-mail: info@gbkr.si
web: http://www.gbkr.si/html/ponudba/obcani.html
HRANILNICA IN POSOJILNICA VIPAVA d.d.
del. čas: 7.00–15.00
tel.: 05 366 45 21
e-mail: placola.hks.vipava@siol.si
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HRANILNICA LON d.d., Kranj
tel.: 04 280 07 77
e-mail: info@lon.si
web: http://www.lon.si
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.
del. čas: 8.00–16.00
tel.: 01 580 41 30
e-mail: hypo-bank@hypo.si
web: http://www.hypo-alpe-adria.si
KÄRNTNER SPARKASSE AG, Celovec, podružnica v Sloveniji
del. čas: 7.00–22.00
sob., ned., prazniki: 8.00–16.00
tel.: 01 583 66 66
e-mail: info@sparkasse.si
web: http://www.sparkasse.si/evro
KOROŠKA BANKA d.d., Slovenj Gradec, bančna skupina NLB
e-mail: info@koroska-banka.si
web: http://www.koroska-banka.si
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., Maribor
e-mail: vseoevru@nkbm.si
web: http://www.nkbm.si/evro
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana
del. čas: 24 ur
tel.: 01 477 20 00
e-mail: evrovprasanje@nlb.si
web: http://www.nlb.si/evro
POŠTNA BANKA SLOVENIJE d.d., bančna skupina NKBM
del. čas: 8.00–15.30
tel.: 02 228 83 50
e-mail: info@pbs.si
web: http://www.pbs.si/html/novosti.htm
PROBANKA d.d.
e-mail: evro2007@probanka.si
web: http://www.probanka.si
REIFFEISEN KREKOVA BANKA d.d.
e-mail: evro@r-kb.si
web: http://www.r-kb.si
SKB BANKA d.d., Ljubljana
del. čas: 8.00–20.00; sobota: 8.00–12.00
tel.: 080 15 15
e-mail: info@skb.si
web: http://www.skb.si/evro
VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA d.d.
del. čas: 8.00–19.00
tel.: 080 22 65
e-mail: info@volksbank.si
web: http://www.volksbank.si
ZDRUŽENJE BANK SLOVENIJE
e-mail: info@zbs-giz.si
web: http://www.zbs-giz.si
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