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SPOROČILO ZA JAVNOST
Ljubljana, 1. 12. 2022

Hrvaška bo s 1. januarjem 2023 vstopila v evro območje in s prevzemom evra ukinila hrvaške kune (HRK) kot uradno 
plačilno sredstvo.

SKB banka bo 1. 1. 2023 na vseh računih (paketnih, osebnih in poslovnih) stanja v valuti HRK zamenjala v valuto EUR po 
uradno določenem menjalniškem tečaju: 7,53450 HRK = 1 EUR. Na računih se bo povišalo stanje v EUR, valuta HRK pa bo 
ukinjena.

Do vključno 30. 12. 2022 je možno v poslovalnicah SKB banke zamenjati bankovce v valuti HRK po tečaju, ki je objavljen na 
spletni strani SKB banke. Kasneje menjava gotovine iz HRK v EUR ne bo več mogoča. Plačilne naloge v valuti HRK bo banka 
sprejemala do 28. 12. 2022. Morebitni plačilni nalogi v valuti HRK, vneseni z datumom plačila v letu 2023, bodo zavrnjeni.

Po 1. januarju 2023 boste lahko bankovce v HRK zamenjali v valuto EUR brez provizije še na blagajni Banke Slovenije,  
in sicer do 28. februarja 2023.

Vsi ostali produkti, ki so bili odobreni v valuti HRK, bodo ostali v veljavi tudi po 1. 1. 2023 in se bodo v vodili v valuti EUR. 
Preračun se bo naredil 1. 1. 2023 po uradno določenem menjalniškem tečaju: 7,53450 HRK = 1 EUR.

V Hrvaških bankah bo do 31. 12. 2022 možno valuto HRK zamenjati v EUR po fiksnem tečaju in brez provizije. Podrobnejše 
informacije o uvedbi evra na Hrvaškem so objavljene na spletni strani hrvaške centralne banke.

VSTOP HRVAŠKE V EVRO OBMOČJE IN ZAMENJAVA  
HRVAŠKIH KUN ZA EVRE

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

Spremeniti: 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, Superbrands 2022 Slovenija in WAC certifikata za aktivno delovno mesto.
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