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Kdo smo? Kaj smo? Kam gremo? 

Predstavitev hranilnice

Kdo smo?

Smo hranilnica. Po imenu in 

vrednotah.

In smo banka. Po vsebini, 

znanju, kvaliteti produktov 

in storitev.

Kaj smo?

Smo finančna ustanova v lasti 

slovenskega zasebnega 

kapitala, z razpršenim 

lastništvom (38 % sindikati,    

31 % fizične osebe, 31 % 

pravne osebe).

Na slovenskem trgu smo 

prisotni že 30. leto, ves čas 

poslujemo uspešno in 

dobičkonosno.

Kam gremo?

Naša strategija 2024:

✓ Hranilnica je prva izbira za prebivalstvo, sindikate, 
društva, samostojne podjetnike ter majhna in srednje 
velika podjetja. 

✓ Še naprej povečujemo tržni delež fizičnih oseb ter 
ohranjamo visok delež pravnih oseb.

✓ Optimiziramo in digitaliziramo svoje produkte in 
storitve ter jih uspešno prilagajmo novim tržnim 
razmeram. 

✓ Širok nabor bančnih storitev dopolnjujemo z bančno-
zavarovalnimi in leasing produkti. 

✓ Ohranjamo kvalitetno, razvejano in dostopno 
poslovno mrežo. 

✓ Dosegamo 8 % bruto donos na kapital in 5 % 
dividendni donos.



Naše storitve so kakovostne, 
varne ter zasnovane z mislijo na 
uporabnika in njegove potrebe.

Kakovost:

Imamo razvejano mrežo 
poslovalnic (36) in bankomatov 
(62), s katero pokrivamo območje 
celotne Slovenije ter tako aktivno 
sodelujemo pri razvoju lokalnega 
okolja.

Dostopnost:

Ponujamo celoten nabor bančnih 
storitev in produktov, katere 

dopolnjujemo z bančno -
zavarovalnimi in leasing produkti.

Izbira:

Sledimo tehnološkemu napredku. 
Za vas smo razvili in stalno 
posodobljamo digitalne bančne 
kanale - spletno in mobilno 
banko DH Osebni, DH Mobilni ter 
najnaprednejšo mobilno 
denarnico DH Denarnik. 

Sodobnost:

Naše storitve sodijo med 
najkonkurenčnejše na 

slovenskem trgu.

Cena:

Pri nas ljudje ustvarjajo za ljudi, 
zato se komitenti počutite 
spoštovani in vedno dobrodošli.

Odnos:

Zakaj smo enostavno prava izbira za člane sindikata SVIZ Slovenije?

DODATNE UGODNOSTI: Posebej za člane sindikata SVIZ smo pripravili izbor ugodnosti, ki poleg najugodnejšega 
osebnega računa vključujejo tudi posebno ponudbo potrošniških in stanovanjskih kreditov, kreditnih in debetnih 
plačilnih kartic ter bančno –zavarovalnih in leasing produktov.  



DH Poslovna mreža 

5 poslovnih centrov

36 poslovalnic 

62 bankomatov



Tržni delež in gibanje bilančne vsote 

BILANČNA VSOTA - tržni delež 

4,1%1,8 mrd EUR
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Tržni deleži in gibanje vlog in kreditov

Tudi na področju virov in kreditov dosega hranilnica v zadnjem desetletju nadpovprečne rasti. Še posebej hitro narašča obseg virov, kjer v

novembru 2019 dosegamo že preko 4,7 % delež. Rast je v veliki meri posledica uspešnega pridobivanja novih osebnih in poslovnih računov.

VIRI – tržni delež

5,0%

KREDITI – tržni delež

3,0%
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Tržni deleži in gibanje rasti osebnih in poslovnih računov

Hranilnica povečuje obseg osebnih in poslovnih računov najhitreje na bančnem trgu, kar kaže na izjemno zaupanje komitentov. Po številu 
poslovnih računov je hranilnica na drugem mestu, takoj za največjo slovensko banko, pri osebnih računih smo v letu 2019 napredovali na 5. 
mesto. 

OSEBNI RAČUNI – tržni delež 

6,5%

POSLOVNI RAČUNI – tržni delež
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Tržni deleži in gibanje rasti plačilnega prometa in digitalnih bank

DOMAČI PLAČILNI PROMET

tržni delež

PLAČILNE KARTICE

tržni delež 

DIGITALNO BANČNIŠTVO

tržni delež

7,0% 6,0% 6,0%

Gibanje rasti 2010 – 2020 Gibanje rasti 2010 – 2020 Gibanje rasti 2010 – 2020

21,7 MIO PLAČILNIH 

NALOGOV V 2020

222.000 IZDANIH 

PLAČILNIH KARTIC

131.000 

UPORABNIKOV 

DIGITALNIH BANK
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Ključni podatki o poslovanju v 2020

DH Dobiček 
2020

DH Donos 
2020

Povp. 10 – letni 
donos

Dividenda

Bruto 6,4 mio EUR

Neto 5,2 mio EUR

ROE 8,6 % DH ROE  10,8 %

Bančni sektor ROE  -7,9 %

5%

(zadnjih 8 let*)

* Dividende za l. 2019 v skladu z 
omejitvami BS še niso bile izplačane. 
Znesek za plačilo za l. 2019 in l. 2020 je 
rezerviran in čaka na konec omejitev. O 
izplačilu bo odločala skupščina delničarjev. 



Junij 2020: 
Najugodnejša 
banka za 
prebivalstvo

September 2020: 
Najbolj zaupanja 
vredna banka 2020

Oktober 2020: 
Najugodnejša 
banka 2020

Oktober 2020: 
Najugodnejša 
košarica osnovnih 
storitev 2020

November 2020: 
Najugodnejša banka 
za osnovnošolce 2020

November 2020: 
Najugodnejša banka 
za srednješolce 2020

November 2020: 
Najugodnejša banka 
za študente 2020

Delavska hranilnica - Ocene neodvisnih raziskav

Oktober 2020: 
Najugodnejši bančni 
paket 2020

December 2020: 
Najugodnejši banka za 
upokojence 2020

September 2021: 
Najbolj zaupanja 
vredna banka 2021



DH ponudba za SVIZ



DH Osebni račun z rednimi prilivi

PREDNOSTI OSEBNEGA RAČUNA DH:

• najugodnejše poslovanje z osebnim računom na 
slovenskem trgu,

• brezplačni dvigi na DH bankomatih in trije brezplačni 
dvigi na bankomatih drugih bank v evroobmočju, 

• brezstična Debit Mastercard kartica, ki omogoča 
nakupe na spletu,

• sodobni spletna in mobilna banka,

• brezplačna uporaba mobilne denarnice DH Denarnik,

• kreditna kartica DH Mastercard, z možnostjo nakupov 
na obroke in varnostnimi SMS sporočili. 

DODATNE DH UGODNOSTI za ČLANE SVIZ :

• prvo leto brez stroškov vodenja osebnega računa, 
(nato 1,55 EUR oz. v skladu z aktualno tarifo)

• kreditna kartica DH Mastercard, prvo leto brez 
članarine, nato samo 10 EUR letno

• možnost pridobitve zlate kartice.

DH Sodobne bančne poti

DH Debit kartici osebnega računa

DH Mastercard obročni kartici



DH SVIZ potrošniški krediti

SVIZ POTROŠNIŠKI KREDIT (zavarovan z 
depozitom sindikata):

• do zneska 4.000,00 EUR, do 60 mesecev,

• strošek odobritve znaša 1,50 % od zneska 
kredita,

• brez stroška ocene tveganja,

• obrestna mera:

✓ 1,0 % točka nižja za komitente DH,

✓ 0,5 % točke nižja za ostale člane,

• brez stroškov vodenja kredita.

SVIZOVA ČEBELICA (blagajna vzajemne pomoči):

• kredit brez obresti in vseh stroškov, 

• do zneska 600 EUR,

• ročnost do 12 mesecev.



DH SVIZ stanovanjski krediti

PREDNOSTI DH STANOVANJSKEGA KREDITA:

• višina kredita: do 80 % ocenjene vrednosti zastavljene 
nepremičnine,

• doba odplačevanja: do 360 mesecev,

• zavarovanje: hipoteka, po potrebi tudi solidarno 
poroštvo,

• mesečni strošek vodenja kredita: 1,50 EUR,

• odprtje osebnega računa za nakazilo plače v hranilnici.

DODATNE DH UGODNOSTI za ČLANE SVIZ* :

• brez stroška odobritve kredita,

• obrestna mera 0,2 % točke nižja od veljavnih obrestnih 
mer hranilnice.

*dodatne ugodnosti veljajo do preklica.



DH Leasing

NAKUP NOVEGA ALI RABLJENEGA VOZILA:

• ugodne obrestne mere,

• odobritev v enem dnevu, 

• polog že od 10% dalje,

• doba odplačevanja do 96 mesecev,

• enak obrok ves čas trajanja, 

• možnost sklenitve avto zavarovanja.  

DODATNE DH UGODNOSTI za ČLANE SVIZ :

• obrestna mera 0,2 % točke nižja od redne ponudbe,

• 50 % nižji stroški odobritve.



01 3000 200

DH Kontaktni center

kontaktni.center@
dh.si

DH Kontaktni center

www.dh.si

DH Spletna stran

Meet  Our 

Team

www.dh.si/o-hranilnici
/poslovna-mreza

DH Poslovne enote




