
Odpiranje osebnega  
bančnega računa v Sloveniji
 
Analiza in primerjava postopkov odpiranja  
na vseh slovenskih bankah 
 
Mystery shopping raziskava

 Katera banka ima najbolj enostaven in sodoben postopek odpiranja računa? 
 Kako najuspešnejše banke v fazi odpiranja računa privabljajo nove komitente? 
 Kako banke preko spletnih strani učinkovito nagovarjajo k odpiranju računov? 
 Kako poteka prvi vpis v spletno banko pri bankah v Sloveniji? 
 Kateri pristopi in postopki so najbolj sodobni, personalizirani in digitalizirani? 
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Odpiranje bančnega računa – »Tisto, kar bi se danes moralo zgoditi mimogrede!« Danes je splet 
preplavljen s ponudbo bančnih storitev, ki na vseh segmentih nagovarjajo določeno ciljno skupino in 
jo poskušajo pridobiti ter prepričati v sklenitev sodelovanja. Kljub temu, da se mogoče ponudbe zdijo 
na prvi pogled precej podobne, temu ni tako in uporabniki pri izbiri ocenjujejo njihov prvi stik z banko 
ter angažiranost in individualen pristop do njih samih. Pogosto pa je odločilna »zgolj« enostavnost 
postopka odpiranja računa!

Odpiranje računa je nakupni proces! Danes ni dovolj samo dobra ponudba in reklama. Potrebno 
je prilagoditi spletno mesto in uporabnika učinkovito peljati skozi prodajni lijak. Ko izkaže interes 
za več informacij in naročilo storitev, pa moramo le-to izkoristiti in zagotavljati kakovost in hitrost pri 
opravljanju papirnih poslov ter zagotoviti, da se uporabnik pri tem ne premisli. Zato je izredno po-
membno poznavanje poslovanja vaših bančnih uslužbencev, ki predstavljajo obraz banke in drugi stik 
(takoj po spletnem mestu) uporabnika z vašo blagovno znamko. 

Hiter in enostaven postopek odpiranja bančnega računa, podajanje vseh potrebnih informacij in 
opisov postopkov prve prijave ter optimizirana uporaba digitalnih bančnih storitev, prinaša zveste in 
zadovoljne uporabnike, ki bodo v prihodnje lahko postali tudi promotorji vaše banke. 

V podjetju E-laborat pripravljamo poglobljeno poročilo analize odpiranja bančnih računov, od faze 
preučevanja ponudb na spletnih straneh bank, do odprtja računov in prvega vpisa v spletno banko. 

Kako je potekal zajem podatkov?  

Odpiranje osebnega bančnega računa v Sloveniji

Pregled ponudbe na spletnih mestih vseh slovenskih bank 
Kot vsak potencialni komitent smo najprej preverili ponudbo na spletnih 
straneh vseh slovenskih bank (15 bank). 

Naročilo na sestanek 
Kjer je bilo mogoče, smo se za sestanek dogovorili preko spletnega  
obrazca, sicer preko telefona ali elektronske pošte. 

Obisk poslovalnice 
Za odprtje računa smo morali obiskati poslovalnice vseh bank. Seveda 
smo pričakovali, da nas bodo povsod pričakovali pripravljeni, ob dogovor-
jeni uri. Vendar ni bilo tako!  Pri vseh obiskih smo beležili način, kako so nas 
sprejeli, nam predstavili ponudbo … 

Po sklenitvi razmerja 
Po sklenitvi razmerje je sledil postopek začetka uporabe spletne banke. Pri vseh 
bankah smo natančno beležili celoten postopek, probleme na katere smo nale-
teli in kako smo jih rešili … Prve vpise v vse spletne banke smo posneli! 

 
Pomoč uporabnikom 
Posebej pozorno smo pri vseh postopkih spremljali in beležili pomoč, ki nam 
jo je posamezna banka nudila pri postopkih ter odzivnost. 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 01 565 52 92, ali preko elektronske pošte: info@e-laborat.si. 



Poročilo raziskave
 
Pripravili bomo poglobljeno in pregledno poročilo celotne raziskave. V obliki grafov, tabel 
in primerov smo predstavili skupne rezultate ter rezultate za posamezne banke.

V raziskavo smo vključili vse slovenske banke. Postopek odpiranja računov smo na vsaki 
banki ocenjevali na podlagi preko 80-ih parametrov kakovosti. 

 

 

Poročilo bo strukturirano po fazah, ki smo jih izvedli.  
 
a	Iskanje informacij na spletnem mestu / Predstavitev postopka, potrebni dokumenti,  
 prenos obrazcev, on-line oddaja obrazcev, poziv na sestanek  …  
a	Naročilo na sestanek / Način naročila (obrazec, telefon, elektronska pošta), čas in   
 lokacija, povezava do lokacije … 
a	Obisk poslovalnice / Izgled poslovalnice, napisi, komunikacija in pripravljenost   
 svetovalca, predstavitev druge ponudbe, potek postopkov, podajanje navodil … 
a	Po obisku poslovalnice / Čas do prejema kartice, PIN kode, potrebnih naprav …   
 način dostave …  
 a	Prijava v spletno banko / Celotne postopke smo tudi snemali! / Koliko časa po   
 obisku poslovalnice je bila aktivirana, kakovost prejetih navodil,     
 jasnost korakov prijave, pristajalna stran za prijavo …

     Poročilo raziskave bo izšlo v mesecu juliju 2018.

Redna CENA poročila znaša 1.830,00 EUR (brez DDV-ja), 

v prednaročilih do 13. junija 1.420,00 EUR (brez DDV-ja).
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Želite poročilo osredotočeno na rezultate vaše banke?  
Ali video posnetke prve prijave v vse spletne banke? 
Ponujamo vam tudi možnost individualiziranega poročila, v kolikor vas zanima še bolj na-
tančen popis in analiza vaše banke v primerjavi s ključnimi konkurenti ali celotno panogo. 
Hranimo tudi video posnetke prvega vpisa v spletne banke vseh slovenskih bank.

Za individualizirane storitve stopite v stik z nami.

Primeri poročila:

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 01 565 52 92, ali preko elektronske pošte: info@e-laborat.si. 



Zakaj izbrati nas?
Ker že dvanajsto leto opravljamo analize različnih panog na spletu in pripravljamo 
specializirane raziskovalne priročnike. Ker vedno stremimo k zadovoljstvu naših na-
ročnikov in k uspešnim poslovnim dogovorom v katerih sta obe strani zadovoljni. Po-
buda je prišla s strani strank, ki so želele redna poročila o trendih in standardih v pa-
nogi ter nasvete za aktualne in najboljše rešitve njihovih konkretnih problemov. Naš 
cilj je priprava takšnega poročila raziskave, ki bo nazorno odražalo trenutne digitalne 
trende in novosti ter hkrati izpostavljalo dobre prakse in pomagalo manj dobrim na 
poti do izboljšave. Želja je ustvariti priročnik z visoko uporabno vrednostjo, ki bo s 
primeri predstavljal preverjeno najboljše – domače in tuje – aktualne spletne prakse 
ter vas usmeril k večji digitalni konkurenčnosti v svoji panogi.
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Do sedaj smo pri digitalnem razvoju pomagali že:


