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ODPRITE RAČUN V 
DELAVSKI HRANILNICI

Prednosti:

 prvo leto brez stroškov vodenja osebnega računa, 
nato po znižani tarifi (trenutno 1,05 EUR mesečno)

 brezplačna kartica osebnega računa DH Debit 
Mastercard, ki omogoča nakupe na spletu

 sodobni spletna in mobilna banka, DH Osebni  
in DH Mobilni

 brezplačna uporaba najnaprednejše mobilne 
denarnice DH Denarnik, ki omogoča tudi Flik 
plačila

 brezplačni dvigi na bankomatih DH in trije 
brezplačni dvigi mesečno na bankomatih  
drugih bank v evroobmočju

 kartica Mastercard z odloženim plačilom,  
z možnostjo nakupov na obroke, prvo leto  
brez članarine, nato le 10 EUR letno

 možnost pridobitve zlate kartice

Banko lahko zamenjate 
enostavno in brezplačno.

Obiščite izbrano poslovno enoto Delavske hranilnice in tam 
odprite osebni račun. Seznam enot po vsej Sloveniji lahko 
najdete na https://www.delavska-hranilnica.si/o-hranilnici/
poslovna-mreza, prav tako pa so navedene v tej brošuri.

S seboj prinesite veljaven osebni dokument, davčno številko 
in člansko izkaznico SVIZ.
Ob odprtju računa vas bo bančni svetovalec seznanil: 

― s postopkom zamenjave banke,
― splošnimi pogoji in pravili poslovanja ter
― cenikom bančnih storitev in obrestnimi merami.

Izpolnili boste dokumentacijo, potrebno za zamenjavo ban-
ke, in Delavsko hranilnico pooblastili, da v vašem imenu 
izvede vse druge še nujne aktivnosti. Postopek zamenjave 
banke je za stranko brezplačen in je, če so izpolnjeni vsi po-
goji za zaprtje računa pri nekdanji banki, končan najpozneje 
v 12 delovnih dneh.

https://www.delavska-hranilnica.si/o-hranilnici/poslovna-mreza
https://www.delavska-hranilnica.si/o-hranilnici/poslovna-mreza
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Prednosti:

 možnost najema kredita v znesku do 4.000 EUR

 doba odplačila do 60 mesecev

 brez stroška zavarovanja*

 brez stroškov vodenja kredita

 obrestna mera:
 ―  1,0-% točke nižja za članice in člane, 
   stranke DH
 ―  0,5-% točke nižja za ostale članice in člane

* Krediti so zavarovani z depozitom sindikata.

DH Gotovinski kredit lahko članice in člani SVIZ pri-
dobite po posebnih pogojih. Že tako konkurenčna po-
nudba obrestnih mer v Delavski hranilnici je za vas še 
dodatno znižana, in sicer tako za stranke hranilnice 
kot tudi za stranke drugih bank.
Članice in člani pri najemu kredita ne plačate stro-
škov zavarovanja, saj je vaš kredit zavarovan z depo-
zitom sindikata, dodatna ugodnost, ki vam jo nudi hra-
nilnica, pa so brezplačni stroški vodenja kredita.  

NAJEMITE NAJUGODNEJŠI
DH GOTOVINSKI KREDIT

Kaj potrebujem za najem kredita? 

Če bi želeli najeti kredit, obiščite izbrano poslovno enoto 
Delavske hranilnice, s seboj pa prinesite veljaven osebni do-
kument, davčno številko in člansko izkaznico SVIZ. Seznam 
enot po vsej Sloveniji lahko najdete na https://www.delavska-
-hranilnica.si/o-hranilnici/poslovna-mreza, prav tako pa so 
navedene v tej brošuri.

Kot članica ali član SVIZ morate izpolniti vlogo za odobritev 
kredita fizični osebi, ki mora biti opremljena z žigom sindikata 
in podpisom sindikalne zaupnice ali zaupnika v vašem zavo-
du. Vlogi je treba priložiti še naslednje dokumente (vse ob-
razce lahko najdete na https://www.delavska-hranilnica.si/
osebne-finance/financiranje/gotovinski-kredit):

― odstopno izjavo oziroma upravno izplačilno 
prepoved (izpolnjena v dveh izvodih in potrjena  
s strani delodajalca)

― potrdilo o plači
― fotokopijo osebnega dokumenta (če vlagatelj  

ni državljan RS, je obvezna priloga potrdilo  
o stalnem prebivanju v RS)

― fotokopijo bančne kartice
― fotokopije treh zadnjih plačnih list
― izjavo o soglasju hranilnici za preverjanje članstva  

v sindikatu

https://www.delavska-hranilnica.si/o-hranilnici/poslovna-mreza
https://www.delavska-hranilnica.si/o-hranilnici/poslovna-mreza
https://www.delavska-hranilnica.si/osebne-finance/financiranje/gotovinski-kredit
https://www.delavska-hranilnica.si/osebne-finance/financiranje/gotovinski-kredit
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Prednosti:

 kredit brez obresti in stroškov

 do zneska 600 EUR

 doba odplačila do 12 mesecev

Blagajna vzajemne pomoči – Svizova čebelica je na-
menjena vsem članicam in članom sindikata, ki pre-
jemajo plačo, nižjo od 1.500 evrov bruto, in zaidejo v 
finančne težave ter potrebujejo hitro pomoč.
Članica ali član, ki je kreditno sposoben in včlanjen v 
SVIZ vsaj tri mesece, lahko enkrat letno (oz. po odplači-
lu pretekle obveznosti) zaprosi za od 300 do 600 evrov 
pomoči, ki jih nato vrne v (največ) 12 mesecih. Pomoč 
se odobri kot kredit, ki se ne obrestuje, prav tako ni 
treba plačati stroškov. Vse stroške kredita namreč 
krije sindikat. Pogodbo članica ali član skleneta z De-
lavsko hranilnico. 

IZKORISTITE POMOČ SVIZOVE ČEBELICE 
– BLAGAJNE VZAJEMNE POMOČI

Kaj moram storiti za pridobitev 
pomoči Svizove čebelice?

Kot članica ali član SVIZ morate izpolniti vlogo za odobritev 
kredita fizični osebi, tej pa je treba priložiti še naslednje do-
kumente (vse obrazce lahko najdete na https://www.sviz.si/
svizovacebelica/):

― kreditno pogodbo (izpolniti v dveh izvodih)
― odstopno izjavo oziroma upravno izplačilno 

prepoved (izpolnjena v dveh izvodih in potrjena  
s strani delodajalca)

― potrdilo o plači
― fotokopijo osebnega dokumenta (če vlagatelj  

ni državljan RS, je obvezna priloga potrdilo  
o stalnem prebivanju v RS)

― fotokopijo bančne kartice
― fotokopije treh zadnjih plačnih list

Podpisano vlogo s potrebnimi prilogami oddate v posloval-
nici Delavske hranilnice. Svetujemo, da k vlogi priložite tudi 
svoje kontaktne podatke (telefonsko številko, e-naslov), da 
bi v primeru morebitnih nejasnosti ali pomanjkljivo izpolnje-
ne dokumentacije lahko te težave rešili čim hitreje. Vloge za 
pridobitev pomoči Svizove čebelice se obravnavajo vsaj dva-
krat mesečno, prosilci pa sredstva na svoje račune – ob iz-
polnjevanju pogojev in ustrezno izpolnjeni vlogi – prejmejo v 
najkrajšem možnem času. 

https://www.sviz.si/svizovacebelica/
https://www.sviz.si/svizovacebelica/
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Prednosti:

 izjemno ugodne obrestne mere (0,2-% 
točke nižje od veljavnih obrestnih mer)

 brez stroškov odobritve kredita

 doba odplačevanja do 360 mesecev

 različne oblike zavarovanj

 višina kredita: do 80 % ocenjene 
vrednosti zastavljene nepremičnine

* Ponudba velja do 30. 6. 2021.

DH stanovanjski kredit je namenjen vsem, ki 
potrebujejo sredstva za nakup, gradnjo ali ob-
novo stanovanjskih nepremičnin ali za popla-
čilo drugih, manj ugodnih stanovanjskih kredi-
tov. Hranilnica članicam in članom SVIZ nudi 
posebne pogoje, kot je znižana ob restna mera – 
tako fiksna kot spremenljiva – in brez plačne 
stroške odobritve.

GRADITE IN OBNAVLJAJTE
Z DH STANOVANJSKIMI KREDITI

Kaj potrebujem za najem kredita? 

Za najem kredita morate članice in člani SVIZ izpolnjevati dva po-
goja, in sicer:

― na datum oddaje vloge za stanovanjski kredit mora članica 
ali član dopolniti najmanj dve leti dobe članstva v SVIZ in

― članica ali član mora s pisno izjavo SVIZ-u potrditi, da 
namerava članstvo v sindikatu nadaljevati in da bo, če bi 
članstvo prekinil/-a, preden bi odplačal/-a kredit, poravnal/-a 
vse stroške, ki bi jih z najemom kredita pod ugodnejšimi 
pogoji lahko imel SVIZ. Podpis izjave ureja članica ali član 
neposredno s SVIZ. 

Če želite najeti kredit, obiščite izbrano poslovno enoto Delavske hranil-
nice, s seboj pa prinesite veljaven osebni dokument, davčno številko 
in člansko izkaznico SVIZ. Seznam enot po vsej Sloveniji lahko naj-
dete na https://www.delavska-hranilnica.si/o-hranilnici/poslovna-
-mreza, prav tako pa so navedene v tej brošuri.
Kot članica ali član SVIZ morate izpolniti vlogo za odobritev kredita fi-
zični osebi, tej pa je treba priložiti še naslednje dokumente (vse ob-
razce lahko najdete na https://www.delavska-hranilnica.si/osebne-
-finance/financiranje/gotovinski-kredit):

― odstopno izjavo oziroma upravno izplačilno prepoved 
(izpolnjena v dveh izvodih in potrjena s strani delodajalca)

― potrdilo o plači
― fotokopijo osebnega dokumenta (če vlagatelj ni državljan 

RS, je obvezna priloga potrdilo o stalnem prebivanju v RS)
― fotokopijo bančne kartice
― fotokopije treh zadnjih plačnih list
― izjavo o soglasju hranilnici za preverjanje članstva v sindikatu

https://www.delavska-hranilnica.si/o-hranilnici/poslovna-mreza
https://www.delavska-hranilnica.si/o-hranilnici/poslovna-mreza
https://www.delavska-hranilnica.si/osebne-finance/financiranje/gotovinski-kredit
https://www.delavska-hranilnica.si/osebne-finance/financiranje/gotovinski-kredit
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Prednosti:

 izjemno ugodne obrestne mere 
 (0,2-% točke nižje od rednih obrestnih mer)

 polovični stroški odobritve

 doba odplačevanja do 96 mesecev

 odobritev v enem dnevu

 polog že od 10 % vrednosti vozila naprej

 enak mesečni obrok ves čas odplačevanja

 možnost sklenitve avto zavarovanja

Odločili ste se za nakup vozila, razmišljate pa o nači-
nu financiranja. Kredit ali lizing? 
DH Leasing je hčerinska družba Delavske hranilnice, ki 
članicam in članom sindikata SVIZ nudi izjemno ugo-
dne pogoje pri nakupu novega ali rabljenega vozila. 
Ključna razlika med kreditom in lizingom je trenutek, 
ko lastništvo vozila preide na kupca. Pri posojilu se to 
zgodi takoj, pri lizingu takrat, ko so poplačane vse ob-
veznosti iz naslova financiranja. Prednosti lizinga so 
večja fleksibilnost, manj administracije oziroma ome-
jitev ter hitrejša in enostavnejša menjava vozila. 

VOZILO NAJEMITE PRI 
DH LEASING

Kaj potrebujem za najem lizinga? 

Kot članica ali član SVIZ morate izpolniti vlogo za odobritev 
lizinga, tej pa je potrebno priložiti še naslednje dokumente:

― potrdilo o rednih prihodkih (plačilne liste ali  
bančni izpis o prometu za zadnje 3 mesece)

― predračun za osebno vozilo
― izjavo o soglasju družbi DH Leasing za preverjanje 

članstva v sindikatu

Vlogo lahko oddate v eni od poslovnih enot Delavske hra-
nilnice ali neposredno v poslovalnici DH Leasing na Mikloši-
čevi 7a v Ljubljani, s seboj pa prinesite veljaven osebni doku-
ment, davčno številko in člansko izkaznico SVIZ.   

Več o naši lizing ponudbi si lahko preberete na spletni strani 
www.dh-leasing.si.

http://www.dh-leasing.si
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Izbira: 

Ponujamo celoten nabor bančnih 
storitev in produktov, ki jih 
dopolnjujemo z bančno-
zavarovalnimi in lizing produkti. 

ZAKAJ SMO ENOSTAVNO PRAVA
IZBIRA ZA ČLANICE IN ČLANE SVIZ?

Kakovost: 

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

Sodobnost: 

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.

Dostopnost: 

Imamo razvejano mrežo poslovalnic 
(38) in bankomatov (68), s katero 
pokrivamo območje celotne Slovenije 
ter tako aktivno sodelujemo pri 
razvoju lokalnega okolja.

Odnos: 

Pri nas ljudje ustvarjajo za ljudi,  
zato se boste počutili spoštovani  
in vedno dobrodošli.

Cena: 

Naše storitve spadajo med 
najkonkurenčnejše na
slovenskem trgu.

Dodatne ugodnosti: 

Posebej za članice in člane sindikata 
SVIZ stalno pripravljamo nabor 
ugodnosti, ki poleg osebnega računa 
vključujejo tudi posebno ponudbo 
potrošniških in stanovanjskih 
kreditov, kreditnih in debetnih 
plačilnih kartic ter bančno-
zavarovalnih in lizing produktov.

Delavska hranilnica, d. d. je za članice in člane 
SVIZ pripravila posebno ponudbo ugodnosti, ki je 

podrobno predstavljena v tej publikaciji. Delavska hranil-
nica je gospodarski subjekt, ki na trgu bančnih storitev de-
luje avtonomno, in SVIZ Slovenije v povezavi z objavljeno 
ponudbo ne zagotavlja, da je ta nujno najugodnejša. Čla-
nicam in članom svetujemo, da ob odločanju za posame-
zni bančni produkt preverijo primerljivo ponud-
bo tudi pri drugih ponudnikih tovrstnih storitev.

SVIZ Slovenije
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Brežice
Cesta prvih borcev 9
telefon: 07 62 00 500
e-pošta: brezice@dh.si 

Celje
Miklošičeva ul. 4
telefon: 03 62 09 380
e-pošta: celje@dh.si 

Domžale
Ljubljanska cesta 82
telefon: 01 32 07 720
e-pošta: domzale@dh.si 

Grosuplje
Adamičeva cesta 10
telefon: 01 33 09 730
e-pošta: grosuplje@dh.si 

Hrastnik
Ulica prvoborcev 1a
telefon: 03 62 09 460
e-pošta: hrastnik@dh.si 

Izola
Cankarjev drevored 2a
telefon: 05 62 03 530
e-pošta: izola@dh.si 

Jesenice
Cesta maršala Tita 63
telefon: 04 28 15 320
e-pošta: jesenice@dh.si 

Kamnik
Glavni trg 3
telefon: 01 32 06 670
e-pošta: kamnik@dh.si 

Koper
Gortanov trg 1
telefon: 05 62 03 400
e-pošta: koper@dh.si 

Kranj
Koroška cesta 19
telefon: 04 28 15 307
e-pošta: kranj@dh.si 

Litija
Ljubljanska cesta 3
telefon: 01 32 06 680
e-pošta: litija@dh.si 

Ljubljana Center
Miklošičeva 5
telefon: 01 30 00 211 (217, 221)
e-pošta: ljubljana@dh.si 

Ljubljana Fužine
Nove Fužine 8
telefon: 01 32 07 690
e-pošta: fuzine@dh.si 

Ljubljana Stožice
Dunajska cesta 185
telefon: 01 30 02 070
e-pošta: stozice@dh.si 

Ljubljana Šiška
Pavšičeva ulica 4
telefon: 01 32 06 650
e-pošta: siska@dh.si 

Ljubljana Vič
Čampova ulica 2
telefon: 01 32 07 700
e-pošta: vic@dh.si 

Maribor
Glavni trg 25
telefon: 02 62 09 330
e-pošta: maribor@dh.si 
Gosposka ul. 24
telefon: 02 62 09 345
e-pošta: maribor@dh.si 

SEZNAM POSLOVNIH ENOT
DELAVSKE HRANILNICE

mailto:brezice@dh.si
mailto:celje@dh.si
mailto:domzale@dh.si
mailto:grosuplje@dh.si
mailto:hrastnik@dh.si
mailto:izola@dh.si
mailto:jesenice@dh.si
mailto:kamnik@dh.si
mailto:koper@dh.si
mailto:kranj@dh.si
mailto:litija@dh.si
mailto:ljubljana@dh.si
mailto:fuzine@dh.si
mailto:stozice@dh.si
mailto:siska@dh.si
mailto:vic@dh.si
mailto:maribor@dh.si
mailto:maribor@dh.si
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Maribor-Nova vas
Kardeljeva cesta 57
telefon: 02 62 12 480
e-pošta: novavas@dh.si 

Murska Sobota
Lendavska ul. 3
telefon: 02 62 09 370
e-pošta: murskasobota@dh.si 

Nova Gorica
Ulica tolminskih puntarjev 4,
telefon: 05 62 03 410
e-pošta: novagorica@dh.si 

Novo mesto
Glavni trg 10
telefon: 07 62 05 430
e-pošta: novomesto@dh.si 
Ljubljanska cesta 27
telefon: 07 62 03 800
e-pošta: novomesto@dh.si 

Postojna
Titov trg 3
telefon: 05 62 03 540
e-pošta: postojna@dh.si 

Ptuj
Ulica heroja Lacka 12
telefon: 02 62 09 360
e-pošta: ptuj@dh.si 

Ravne na Koroškem
Trg svobode 20
telefon: 02 62 12 490
e-pošta: ravnenakoroskem@dh.si 

Rogaška Slatina
Prvomajska ulica 29a
telefon: 03 62 00 550
e-pošta: rogaskaslatina@dh.si 

Sevnica
Glavni trg 24
telefon: 07 62 00 510
e-pošta: sevnica@dh.si 

Sežana
Partizanska cesta 7
telefon: 05 62 03 520
e-pošta: sezana@dh.si 

Slovenj Gradec
Glavni trg 26
telefon: 02 62 09 440
e-pošta: slovenjgradec@dh.si 

Slovenska Bistrica
Ljubljanska cesta 1
telefon: 02 62 09 350
e-pošta: slovenskabistrica@dh.si 

Slovenske Konjice
Stari trg 12
telefon: 03 62 00 560
e-pošta: slovenskekonjice@dh.si 

Šmarje pri Jelšah
Rogaška cesta 25
telefon: 03 62 03 750
e-pošta: smarjeprijelsah@dh.si 

Trbovlje
Trg revolucije 6a
telefon: 03 62 09 420
e-pošta: trbovlje@dh.si 

Velenje
Šaleška cesta 20c
telefon: 03 62 09 390
e-pošta: velenje@dh.si 
Kidričeva cesta 12
telefon:03 62 03 770
e-pošta: velenje@dh.si 

Zagorje ob Savi
Cesta Borisa Kidriča 5
telefon: 03 62 00 570
e-pošta: zagorjeobsavi@dh.si 

Žalec
Šlandrov trg 28
telefon: 03 62 09 470
e-pošta: zalec@dh.si

KONTAKTNI CENTER
DELAVSKE HRANILNICE
Telefon: 01 3000 200
E-pošta: kontaktni.center@dh.si
Spletna stran: www.dh.si

DH LEASING
Telefon: 01 320 77 10
E-pošta: leasing@dh.si
Spletna stran: www.dh-leasing.si
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