
PREPREČIMO ŠIRJENJE  
KORONAVIRUSA

Ker število okuženih s koronavirusom v Sloveniji dnevno narašča, smo v Delavski hranilnici pripravili nekaj 
koristnih napotkov povezanih z bančnim poslovanjem.

Položnice plačujte preko spletne in mobilne banke

Za plačevanje položnic uporabite sodobne bančne poti. Plačilo lahko hitro, 
enostavno in z ugodnejšo provizijo uredite v spletni banki DH Osebni / DH 
Poslovni ali mobilni banki DH Mobilni, ki je na voljo fizičnim in pravnim osebam.

Če mobilne banke DH Mobilni še ne uporabljate, jo lahko naložite in aktivirate 
oddaljeno (brez obiska hranilnice), s pomočjo našega kontaktnega centra na številki 
01 3000 200.  

Plačujte brezgotovinsko

Bankovci in kovanci izmenjajo veliko rok, zato raje plačujte brezstično s karticami DH Maestro, DH 
Debit Mastercard in DH Credit Mastercard ter z mobilno denarnico DH Denarnik.

         

Za povečanje dnevnega limita za dvige gotovine na bankomatih, plačila na POS terminalih in plačila 
preko spleta na karticah osebnega računa kontaktirajte vašo poslovalnico ali Kontaktni center (01 
3000 200, kontaktni.center@dh.si, sporočilo preko spletne banke).

https://www.delavska-hranilnica.si/osebne-finance/placilne-kartice-mastercard
https://www.delavska-hranilnica.si/osebne-finance/placilne-kartice-mastercard
https://www.delavska-hranilnica.si/osebne-finance/dh-denarnik


Kupujte preko spleta

Veliko nakupov lahko opravite kar iz udobja vašega doma. V domačih ali tujih spletnih trgovinah lahko 
nakupujete s karticama Debit Mastercard in Credit Mastercard, ki omogočata enostavno nakupovanje 
preko spleta. Da bo nakupovanje še bolj varno, vam svetujemo vklop varnostnega SMS obveščanja.

Za začasno povečanje limita na kreditni kartici DH Mastercard kontaktirajte poslovalnico ali pošljite 
sporočilo preko spletne banke. Ne pozabite, v primeru večjih nakupov vam kartica DH Mastercard 
omogoča tudi nakupe na obroke. 

Dvig gotovine

Za nujne dvige gotovine predlagamo uporabo bankomatov. V primeru 
dvigov gotovine višjih vrednosti, kontaktirajte poslovalnico in se dogovorite 
za termin prevzema ali naročilo dviga uredite v spletni banki (meni Plačila, 
Naročilo dviga gotovine). 

 
Denarni tok - Povečanje limita

Če se vam bo zaradi epidemije prekinil krog zaslužka in plačil, si lahko začasno povišate limit na osebnem 
računu s klicem na telefonsko številko 01 3000 200 ali s sporočilom preko spletne banke DH Osebni. 

Podaljševanje dodatnih limitov

DH vam omogoča oddaljeno sklenitev pogodbe, brez prihoda v poslovalnico.

Za podaljšanje lahko pokličete na telefonsko številko 01 3000 200, pišete na el. naslov  
kontaktni.center@dh.si ali pošljete sporočilo preko spletne banke DH Osebni.

Po prejemu vseh informacij, boste prejeli Pogodbo o podaljšanju po elektronski ali klasični pošti. 

Najkasneje v roku 8 dni jo morate podpisano vrniti v vašo izbrano poslovno enoto, in sicer z navadno ali 
opcijsko, z elektronsko pošto.  

Sklenitev novih limitov na osebnem računu ali kreditnih karticah 
Mastercard 

DH vam omogoča oddaljeno sklenitev pogodbe za nove limite, brez prihoda v poslovalnico, in sicer:
• Z oddajo vloge v spletni banki DH Osebni (meni Sporočila)
• Z oddajo naročila preko elektronske pošte (kontaktni.center@dh.si) ali telefonskega klica  

(01 3000 200)

Po prejemu vloge oz. naročila bo hranilnica oddano vlogo preverila in vas po telefonu ali preko elektronske 
pošte obvestila o odločitvi. 

V primeru odobritve, boste na svoj el. ali domači naslov prejeli pogodbo, ki jo morate najkasneje v roku 8 
dni podpisano vrniti v vašo izbrano poslovno enoto, in sicer z navadno ali opcijsko, z elektronsko pošto.  

https://www.delavska-hranilnica.si/osebne-finance/placilne-kartice-mastercard


RAVNANJE OB OBISKU POSLOVALNICE

Izogibajte se gneči

Če je v poslovalnici gneča, vstopajte posamično ali se vrnite kasneje. V vsakem primeru vam 
priporočamo, da se na posvet v izbrani poslovalnici predhodno naročite preko kontaktnega obrazca na 
spletni strani in se tako izognete čakanju.

Upoštevajte razdaljo

Komitente in ostale obiskovalce hranilnice pozivamo, naj 
dosledno upoštevajo ukrepe za preprečevanje okužbe  
(www.nijz.si) ter spoštujejo minimalno razdaljo pri čakanju v 
vrsti (2 metra). 

 
Obvezna uporaba zaščitne opreme

Za vstop v poslovalnice Delavske hranilnice morate obvezno nositi zaščitno masko, šal ali ruto in zaščitne 
rokavice. V poslovalnicah Delavske hranilnice so na voljo razkužila. Priporočamo, da jih uporabite pred in 
po vašem obisku.

KONTAKT

Če potrebujete nasvet ali pomoč, nas čim prej kontaktirajte. 

Kontaktni center je na voljo:

• na številki 01 3000 200 (vsaj delavnik med 8.00 in 18.00 uro),
• preko elektronske pošte na naslovu kontaktni.center@dh.si,
• preko sporočil v spletnih bankah DH Osebni in DH Poslovni (meni Sporočila, Novo sporočilo),
• za uporabnike mobilne banke na naslovu dh-mobilni@dh.si.

Za več informacij o koronavirusu in napotkih za ravnanje obiščite spletno stran NIJZ (www.nijz.si) ali 
pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 1404, kjer so vam na voljo vsak dan med 8.00 in 20.00 uro.
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