Sporročilo za jav
vnost

Sp
prememb
ba ure prejema
p
a pokojn
nin in ostalih na
akazil ZP
PIZ
na
n transsakcijske
e račune
e

30. novvembra 20112 bo Zavod
d za pokojn
ninsko in in
nvalidsko za
avarovanje (ZPIZ) ban
nkam in
hranilniicam, ki vodijo
v
transsakcijske raačune upra
avičencev (upokojence
(
ev in preje
emnikov
ostalih nakazil ZP
PIZ-a) prviič posredovval pokojn
nine in ostala nakazilla (nadomestila iz
invalidsskega zavarrovanja, dod
datek za po
omoč in posstrežbo, inv
validnina zaa telesne ok
kvare,…)
preko plačilnega sistema za do
omača kred
ditna plačila.
V Sloveeniji je messečno okolii 640.000 upravičenccev, ki prejmejo nakaazila ZPIZ-a
a zadnji
delovni dan v meseecu (z izjem
mo v mesecu
u decembru
u, ko so pra
aviloma izpllačana že da
an prej).
Da bi tem upraviččencem om
mogočili razp
polaganje s sredstvi najkasneje
n
d
do odprtja bančnih
enot, je v plačilnem
m sistemu za
z domača kreditna pllačila uvede
en dodaten jutranji poravnalni
presek, ki se bo začčel že ob 5. uri
u zjutraj.
Za upraavičence, ki opravljajo finančne trransakcije po
p 8. uri zju
utraj, to ne p
predstavlja nobene
spremem
mbe. Sprem
memba bo le pri tistih
h, ki želijo razpolagatii s svojimi sredstvi iz naslova
omenjen
nih nakazill že pred 8. uro zjutrajj (za dvig gotovine na
a bankomattu, za plačilo preko
spletne banke ali za
a plačilo z debetno
d
kart
rtico na prod
dajnem messtu).
mreč na trransakcijski
kih računih upravičenccev na dan
n izplačila nekoliko
n
Sredstva bodo nam
v
najk
kasneje do o
odprtja bančnih enot ozz. do 8. ure zjutraj.
poznejee kot sedaj, vendar

Dodatn
ne informacije za medijje so na volj
ljo na ZBS, ga.
g Aleksan
ndra Žibrat,
t, e-naslov:
ndra.zibrat@
@zbs-giz.si in ZPIZ, g. Brane Kok
kot, e-naslov
v: javnost@
@zpiz.si
aleksan

nje bank Slo
ovenije
Združen
Zavod zza pokojninssko in invalidsko zavarrovanje
Ljubljan
na, 15. noveember

