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SPOROČILO ZA JAVNOST
Ljubljana, 4. 7. 2022

Na slovenski trg in v ponudbo SKB banke je vstopila francoska zavarovalnica Groupama, ena pomembnejših 
mednarodnih zavarovalniških skupin v Evropi. Skupina Groupama deluje na 12 svetovnih trgih in ima več kot 13 
milijonov zavarovancev. Življenjska zavarovanja bo ekskluzivno ponujala kreditojemalcem SKB potrošniških ter 
stanovanjskih kreditov.

Zavarovalnica Groupama, katere dobro poslovanje potrjuje 120-letna tradicija, posluje v Evropi, Afriki in Aziji ter zaposluje 
skoraj 33.000 ljudi. Fizičnim in pravnim osebam ponuja življenjska in premoženjska zavarovanja. 

Z zanosom začenjajo poslovanje s SKB banko v Sloveniji, saj sodelovanje temelji na trdnem poslovnem sodelovanju s 
strateškim partnerjem, madžarsko banko OTP. Slovenska podružnica tako predstavlja naravno širitev skupine, predvsem 
pa bo z izkušnjami in kompetencami strokovnjakov prispevala k nadaljnjemu razvoju slovenskega zavarovalnega trga. 

Sprva bo Groupama zavarovalnica v SKB banki ponujala življenjska zavarovanja kreditojemalcem, ponudbo pa bo sčasoma 
povečala še na celovite zavarovalniške storitve, ki bodo temeljile na hitrih in preprostih digitalnih rešitvah.

Njihova poslanstvo, ki se osredotoča na podporo strankam v vseh fazah njihovega življenja in poslovanja, podpirajo tudi v 
SKB banki, kjer s strankami razvijajo trajen odnos, ki temelji na medsebojnem dolgoročnem zaupanju.

Kot pritrjuje glavna izvršna direktorica Anita Stojčevska:« Prepričana sem, da bomo z njihovo ponudbo sodobno 
zastavljenih zavarovalnih storitev strankam ponudili učinkovite in inovativne rešitve za varno finančno poslovanje.«

SKB BANKA ŠIRI PONUDBO ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ 
KREDITOJEMALCEV S PARTNERSKIM SODELOVANJEM Z MEDNARODNO 
ZAVAROVALNIŠKO SKUPINO GROUPAMA 

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 2022 v Sloveniji po izboru revije Global Finance ter Superbrands 
2022 Slovenija. 
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