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Obvestilo BKS Bank AG, Bančne podružnice 

Ljubljana, aprila 2018 
Spoštovani! 
 
BKS Bank AG je univerzalna banka, ki v Avstriji uspešno posluje že od leta 1922. Skupaj z 
Oberbank AG in Bank für Tirol und Vorarlberg AG tvori »Skupino treh bank« z več kot 4.500 
zaposlenimi v devetih državah in bilančno vsoto nad 39 milijardami evrov.  
 
V Sloveniji imamo svoje poslovne enote v Ljubljani (poslovalnice za Bežigradom, v Trnovem in 
Šiški), v Mariboru, Celju, Domžalah in Slovenj Gradcu. Svojo poslovno mrežo bomo širili tudi v 
prihodnje; v Kranju tako pripravljamo začasno svetovalno pisarno, ki se bo pozneje preoblikovala v  
poslovno enoto. 
 
Svojim strankam ponujamo vse vrste bančnih storitev, od vodenja transakcijskih računov, 
varčevanja, elektronske banke in ponudbe na področju vrednostnih papirjev do različnih oblik 
kreditov za potrošnike in pravne osebe. V okviru prenosa strank smo za vas pripravili tudi 
posebej ugodne BKS-paketne račune, oblikovane za različne potrebe in želje. Vabimo vas, da si 
jih ogledate na www.bksbank.si. 
 
Politika BKS Bank na področju investicijskih storitev temelji na individualnem sodelovanju s 
strankami in visokih standardih upravljanja, nadzora tveganj in poročanja strankam. Glede na 
želje, cilje in pričakovanja strank svetujemo najprimernejšo naložbeno politiko. Na področju 
poslovanja z vrednostnimi papirji nudimo strankam celotno paleto storitev investicijskega 
bančništva, od borznega posredovanja, spletnega trgovanja 24/7 na domačem in tujih trgih, 
skrbniških storitev in svetovanja do individualnega upravljanja premoženja. 
 
Pogodbe za opravljanje investicijskih storitev, ki ste jih sklenili z GBD d. d., ostanejo v 
veljavi tudi po prenosu. Prenos portfelja bo za vas povsem brezplačen. Splošne pogoje 
poslovanja, tarifo in politiko izvrševanja naročil BKS Bank si lahko ogledate na www.bksbank.si. 
 
Da bo poslovanje z nami čim bolj preprosto, bo poskrbela okrepljena ekipa strokovnjakov s 
področja investicijskega bančništva, v kateri bodo tudi nekateri dosedanji sodelavci GBD. 
 
Za vse informacije smo na voljo v oddelku poslovanja z vrednostnimi papirji na Dunajski 161 v 
Ljubljani, na brezplačni telefonski številki 080 80 48 in na elektronskem naslovu 
vrednostnipapirji@bksbank.si. Kontaktne podatke naše svetovalne pisarne v Kranju bomo do 
konca aprila 2018 objavili na naši spletni strani www.bksbank.si. 
 
V BKS Bank se veselimo sodelovanja z vami! 

Z odličnim spoštovanjem, 
 
BKS Bank AG 
Bančna podružnica 
 
B. Dežman  M. Štefančič Vrščaj 
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