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SPOROČILO ZA JAVNOST
Ljubljana, 2. december 2021

SKB banka že desetič z nazivom »Banka leta v Sloveniji«, matična OTP banka regijski zmagovalec

Z veseljem in ponosom sporočamo, da je strokovna revija The Banker jubilejno, že desetič,  prepoznala SKB banko kot 
najboljšo banko v Sloveniji in tudi letos banki podelila naziv »Banka leta 2021 v Sloveniji«. To izjemno priznanje je rezultat 
uspešnega poslovanja ter uravnotežene politike obvladovanja stroškov in tveganj. Hkrati je SKB banka prepoznana kot 
banka, ki podpira slovensko gospodarstvo in kot finančni partner pomaga k okrevanju po Covid krizi. SKB banka ima jasno 
strategijo razvojnih projektov, ki bodo prispevali k uresničitvi vizije, da (po)stane prva izbira za stranke in ponudi najboljšo 
uporabniško izkušnjo na vseh segmentih, ki jih obvladuje. 

»SKB banka deluje v izjemno dinamičnem in kompleksnem okolju, ki je pod močnim vplivom globalnega gospodarskega 
dogajanja. Priča smo izjemno nizkim obrestnim meram na trgu, visoki stopnji likvidnosti, aktualna situacija pa od nas 
zahteva tudi visoko mero proaktivnosti in naprednega osmišljanja naše prihodnosti in strategije, kjer dajemo velik 
poudarek trajnosti in skrbi za celotno okolje, v katerem poslujemo,« je ob prejemu priznanja povedala Anita Stojčevska, 
glavna izvršna direktorica SKB banke. Dodala je še, da je priznanje rezultat dela izjemne ekipe zaposlenih, ki s svojim 
znanjem, strokovnostjo in zavzetostjo ustvarjajo banko prihodnosti. 

Dokaz, da ima SKB banka strateškega lastnika je tudi dejstvo, da je revija The Banker prepoznala celotno skupino OTP kot 
letošnjega zmagovalca srednje – vzhodnoevropske regije. Znotraj skupine OTP so poleg SKB banke priznanje revije The 
Banker prejele še banke na Madžarskem, Hrvaškem in v Črni Gori. 

SKB BANKA ŽE DESETIČ Z NAZIVOM 
»BANKA LETA V SLOVENIJI«

Oglejte si naše posnetke na Youtube 
www.youtube.com/user/BankaSKB

Sledite nam na Facebook strani 
www.facebook.com/BankaSKB

www.skb.si

Skupina SKB

Skupino SKB sestavljajo SKB banka in njeni hčerinski družbi SKB Leasing in SKB Leasing Select. V Skupini SKB več kot 
900 zaposlenih, opravlja bančne storitve in storitve lizinga za več kot 200.000 strank na slovenskem trgu. SKB banka je 
prejemnica prestižnih nazivov: Banka leta 2021 v Sloveniji po izboru revije The Banker, Najboljša banka 2021 v Sloveniji po 
izboru revije Global Finance ter Superbrands 2021 Slovenija. 
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