VARČEVANJA
Naložbeni duet:

Privlačen preplet
varnosti in
donosnosti

Stanovanjski
varčevalni račun:

Prvi korak do
lastnega doma
Varčevanje za otroke:

Šola
odgovornega
ravnanja z
denarjem
s t e pri pr av l j e n i n a j u tri?
pre v e ri t e n a w w w.pri pr av i.s e

“Mesečne
rente se ne bi
nihče branil.”
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Iz malega raste veliko. Saj veste, zrno na zrno – pogača,
kamen na kamen – palača! Varčevanje je postopno in varno
zbiranje denarja, tako da vam dober rezultat ne uide. Znesek
se bo vztrajno višal in plemenitil, zato boste vsak mesec bolj
pripravljeni na uresničitev zadanega cilja. Imate načrte, skrite
želje ali pa si želite v prihodnosti zagotoviti finančno varnost?
Oglejte si našo ponudbo varčevanj in izberite varčevanje, ki
najbolj ustreza vašim željam, potrebam in zmožnostim.
Varčevanje za odrasle
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Depoziti
Varčevanje z odpovednim rokom
ZA-TO! varčevanje
Rentno varčevanje
Stanovanjski varčevalni račun
Naložbeni duet
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Varčevanje za otroke
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Sitkovo varčevanje
Varčevanje za novorojenčke
Varčevanje za najstnike
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Najprej razmislite o svojih potrebah in
pričakovanjih.
Določite, koliko, kako pogosto in kako
dolgo boste varčevali.
Izberite najprimernejšo obliko
varčevanja.
Obiščite finančne svetovalce Nove
KBM in se z njimi posvetujte o svoji
izbiri.
Ko boste prepričani, da ste izbrali
pravo obliko varčevanja, ga lahko
sklenete v vseh poslovalnicah Nove
KBM.

2

Ste vedeli?

V Novi KBM vam prihranke lahko
izplačamo v enkratnem znesku, pri
rentnem varčevanju lahko tudi z
mesečnimi rentami oz. kombinacijo
obojega.

Hiter pregled varčevanj Nove KBM:
Namen

Doba
varčevanja

Minimalni
polog

Prednosti

Depoziti

Varna oblika za
denar, ki ga določen
čas ne boste
potrebovali.

Kratkoročni
depoziti
(do 1 leta),
dolgoročni
depoziti
(nad 1 letom).

Odvisen od izbrane
dobe vezave in
posameznih
ponudb depozitov.

Varno in donosno
varčevanje s fiksno ali
spremenljivo obrestno
mero.

Daljši kot je čas
vezave, višje
so obresti, zato
omogočajo
gospodarno ravnanje z
vašim premoženjem.

Varčevanje z
odpovednim
rokom

Za vse, ki imate
občasno na voljo
manjše ali večje
zneske prihrankov,
pa jih ne želite
naložiti za daljše
obdobje.

Nad 31, nad 91,
nad 181 ali nad
365 dni.

Višina in pogostost
pologov nista
določena.

Sredstva lahko
polagate poljubno,
kadarkoli imate viške
denarja.

Preprosta oblika
varčevanja v evrih
ali tujih valutah. S
sredstvi lahko prosto
razpolagate, ko za
vsak polog poteče
dogovorjeni
odpovedni rok.

ZA - TO!
varčevanje

Varčevati začnite
že zdaj, če imate v
mislih jasen cilj ali
ne. Vedno je dobro
imeti privarčevani
denar!

Od najmanj 6
mesecev do
največ enega
leta.

20 EUR mesečno
(osnovnošolci,
dijaki in študentje),
100 EUR mesečno
(vsi ostali).

Vaši prihranki bodo
obrestovani
po fiksni obrestni meri,
ki se bo vsak mesec
povišala.

Vrednost vaših
prihrankov se bo
s trajanjem
varčevanja še hitreje
povečevala.

Rentno
varčevanje

Varna in donosna
naložba za lastno
prihodnost ali
prihodnost svojih
najbližjih.

25 EUR mesečno.

Varna naložba za
finančno neodvisnost. Z
njim si lahko zagotovite
višje prihodke po
upokojitvi
ali pa svojim otrokom
in vnukom omogočite
prijaznejše odraščanje.

Po izteku varčevanja
vam rento izplačamo
v enkratnem
izplačilu, v obliki
mesečnih izplačil ali
kombinaciji obojega.

Stanovanjski
varčevalni
račun

Prvi korak do
novega doma.
Pomembne
odločitve je dobro
načrtovati zgodaj.

3, 5 ali 10 let.

60 EUR mesečno.

Najem stanovanjskega
kredita po zajamčeno
ugodnejši obrestni
meri.

Pravico do najema
ugodnejšega
stanovanjskega
kredita lahko
izkoristijo tudi svojci
(starši, otroci, vnuki
ali partnerji).

Naložbeni
duet

Za vse, ki želite
prihrankom
zagotoviti varnost,
hkrati pa odpreti
vrata možnostim
donosa.

Nad eno do dve
leti ali nad dve
do tri leta.

Minimalni znesek
enkratnega vplačila
v posamezen del
naložbe je 500
EUR, skupaj torej
minimalno 1.000
EUR.

Razpršenost naložb
in s tem večja varnost
naloženega denarja,
stimulativna obrestna
mera za depozite.

Klasično udobje
varnosti depozita
in dinamični potencial
naložb.

Od 31 dni dalje.

Minimalni znesek
vplačila je 15 EUR.

Izbira med tremi načini
varčevanja: rentno,
ZA-TO! varčevanje,
varčevanje z
odpovednim rokom.

Varna naložba
otroških prihrankov,
priložnostno darilo ob
otvoritvi varčevanja in
nagrada ob 6 obiskih.
Dodatno pa še
nagradno žrebanje.

Od 31 dni dalje.

Minimalni znesek
vplačila je 15 EUR.

Izbira med tremi načini
varčevanja: rentno,
ZA-TO! varčevanje,
varčevanje z
odpovednim rokom.

Darilo Nove KBM
je polog 25 EUR,
priložnostno darilo ob
otvoritvi in nagradno
žrebanje.

Od 31 dni dalje.

Minimalni znesek
vplačila je 15 EUR.

Izbira med dvema
vrstama varčevanja:
varčevanje z
odpovednim rokom ali
ZA-TO! varčevanje.

Nagradno žrebanje.

Varčevanje
za mlade

Sitkovo varčevanje
za otroke do
10. leta.

Varčevanje za Sitkovo varčevanje
novorojenčke od rojstva do 1. leta
Varčevanje
za najstnike

Za mlade od 11. do
19. leta

Od 3 do 30 let.

Glavne
značilnosti
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DEPOZITI
Za koga?

Varna in donosna naložba za vse, ki imate
privarčevana sredstva, pa jih določen čas
ne boste potrebovali in jih želite v tem
obdobju varno oplemenititi.

Glavne prednosti:

• več kot je sredstev in dlje ko traja vezava,
več je obresti,
• depoziti so varna naložba,
• pri višjih zneskih vezave lahko dobite
obresti izplačane na vpogledni račun v
krajših časovnih obdobjih,
• nudimo možnost samodejnega
obnavljanja. Če sredstev ob poteku
kratkoročnega depozita ne dvignete, se
vezava samodejno obnovi za obdobje,
dogovorjeno ob sklenitvi. Obresti ob
obnovitvi lahko dobite izplačane na
vpogledni račun,
• depozite lahko sklenete tudi preko
spletne banke Bank@Net.

Ste vedeli?

Varčujete lahko za obdobje do 1 leta
(kratkoročni depozit) ali več kot 1 leto
(dolgoročni depozit).
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denarja. Ker še ne
Od tete sem podedoval nekaj enil depozit.
skl
vem, za kaj bi ga porabil, sem ločim. Potovanje,
od
Zdaj imam nekaj časa, da se
nova kuhinja, magisterij?

Varčevanje z
odpovednim rokom
Za koga?

Kratkoročno varčevanje, ki se popolnoma
prilagaja vašim željam. Pravo za vse, ki
želite svoje prihranke varno naložiti za
krajši čas.

Vrste varčevanja z odpovednim
rokom:

• varčevalna knjižica (poslovanje na
bančnem okencu),
• varčevalni račun (poslovanja na bančnem
okencu in prek spletne banke Bank@Net).

Glavne prednosti:

• denar lahko položite kadarkoli in kolikor
želite,
• sredstva lahko nalagate s pologi
gotovine, negotovinskimi prenosi ali s
trajnimi nalogi z računa Nove KBM,
• ko denar potrebujete, ga lahko po
napovedi dvignete. Izberete lahko
odpovedni rok nad 31, nad 91, nad 181 ali
nad 365 dni,
• v Novi KBM vam varčevalni račun vodimo
brezplačno,
• sredstva lahko polagate ali dvigujete v
katerikoli od naših poslovalnic.

Pomembno!

Višina in pogostost pologov nista
določeni. Sredstva lahko polagate
poljubno, kadarkoli imate viške denarja.
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ZA-TO! varčevanje
Za koga?

Za vse, ki boste potrebovali denar v
prihodnjem letu ali prej. To je preprosto
in učinkovito kratkoročno varčevanje,
ki se lahko popolnoma prilagodi
vašim potrebam ter vas z ničimer ne
obremenjuje.

Glavne prednosti:

• čas uresničitve ciljev izberete sami –
varčujete lahko poljubno število mesecev
- najmanj 6 mesecev in do največ
12 mesecev,
• najmanjši mesečni polog je 100 EUR.
Osnovnošolci, dijaki in študentje lahko
vplačujete najmanj 20 EUR na mesec,
• vaše prihranke bomo obrestovali po
fiksni obrestni meri, ki se bo vsak mesec
povišala. Tako se bo vrednost vaših
prihrankov s trajanjem varčevanja še
hitreje povečevala,

Ste vedeli?

Zaradi kratkega obdobja varčevanja
in nizkega zneska je to varčevanje še
posebej priljubljeno pri mladih.

Ne pozabite!

Vedno je dobro imeti privarčevani denar!
Varčevati začnite že zdaj, tudi če še ne
veste, za kaj boste denar porabili.
• varčevanje lahko sklenete tudi tisti, ki še
niste komitenti Nove KBM,
• varčevanje lahko sklenete na bančnem
okencu Nove KBM ali prek spletne banke
Bank@Net.
• sredstva lahko zagotovite s pologi
gotovine, negotovinskimi prenosi ali s
trajnimi nalogi z računa Nove KBM.

Rentno varčevanje
Za koga?

Varčevanje na dolgi rok za vse, ki se
že danes pripravljate na jutri. Za višje
prihodke ob upokojitvi ter za finančno
varnost in neodvisnost vaših otrok ali
vnukov.

Glavne prednosti:

• najnižji znesek mesečnega pologa je
25 EUR, najnižji znesek enkratnega
pologa pa 1.000 EUR,
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• višino pologov lahko sproti prilagajate
svojim trenutnim zmožnostim,
• izberete lahko redni mesečni, trimesečni,
polletni, letni ali enkratni polog,
• o načinu izplačila privarčevanih sredstev
se odločite po preteku varčevanja,
privarčevano pa dobite en mesec po
vplačilu zadnjega pologa,
• če se vaša sposobnost varčevanja
spremeni, se lahko odločite za mirovanje
varčevanja.

Stanovanjski
varčevalni račun
Za koga?

Prava izbira, če se želite posvetiti
stanovanju, saj vam omogoči najem
stanovanjskega kredita po ugodnejših
pogojih. Tako se boste lahko hitreje
osamosvojili, si ustvarili dom, ga obnovili
ali pomagali pri osamosvajanju svojim
otrokom in vnukom.

Glavne prednosti:

• najnižji znesek mesečnega pologa je
60 EUR, najnižji znesek enkratnega
pologa pa 3.000 EUR,
• višino pologov je mogoče sproti
prilagajati svojim zmožnostim,

Ste vedeli?

Izberete lahko med tremi obdobji
varčevanja: 3, 5 ali 10 let.

Ne pozabite!

Po koncu varčevanja lahko v obdobju
12 mesecev od poteka najamete
stanovanjski kredit po zagotovljeno
ugodnejši obrestni meri, ki bo kar
za 0,5 odstotne točke nižja od redne
ponudbe.
• sredstva lahko polagate mesečno,
trimesečno, polletno, letno ali v
enkratnem pologu,
• na izbiro imate tri načine zagotavljanja
sredstev: s pologi gotovine,
negotovinskimi prenosi in s trajnimi
nalogi z računa Nove KBM,
• stanovanjski varčevalni račun lahko
sklenete tudi preko spletne banke
Bank@Net.

Naložbeni duet
Za koga?

Nova oblika varčevanja, sestavljena iz dveh
delov: dolgoročnega depozita in naložbe
v vzajemne sklade KBM Infond. Za tiste,
ki želite svoje prihranke naložiti tako, da
jim zagotovite varnost in jim dopustite
možnost donosa.

Glavne prednosti:

• Razpršitev sredstev pomeni večjo varnost
naloženega denarja. Izberite med dvema
ročnostma depozita: od enega do dveh let
ali od dveh do treh let.

Pomembno!

Minimalni znesek enkratnega vplačila v
posamezni del naložbe je 500 EUR, torej
skupaj najmanj 1.000 EUR.

• Obrestna mera za depozite je
stimulativna in je višja od veljavne
posebne ponudbe depozitov s fiksno
obrestno mero.

Sitkovo varčevanje
Za koga?

ZA-TO! varčevanje Kratkoročno namensko
varčevanje za lažjo uresničitev vnaprej
znanih ciljev. Doba varčevanja je od pol do
največ enega leta. Najnižji mesečni polog je
20 EUR. Prihranki se obrestujejo po fiksni
obrestni meri, ki se vsak mesec poviša.

Glavne prednosti:

Varčevanje z odpovednim rokom nad 31
dni, nad 91 dni, nad 181 dni ali nad 365 dni.
Vsak polog denarja mora ostati na računu
izbrano število dni. Minimalni znesek za
otvoritev varčevanja je 15 EUR, kasnejši
pologi so lahko poljubne višine.

Za otroke do 10. leta starosti, da se
že od malih nog naučijo odgovornega
ravnanja z denarjem. Otrok bo sodeloval
pri varčevanju in tako začenjal razumeti
njegov pomen.

• prvi otroški prihranki bodo varno
naloženi,
• izbirate lahko med tremi načini
varčevanja: rentnim varčevanjem,
ZA-TO! varčevanjem ali varčevanjem z
odpovednim rokom.
Rentno varčevanje. Dolgoročno,
varčujete najmanj tri leta. Denar lahko
v banko prinašate vsak mesec ali pa le
enkrat na leto. Vsak mesec morate prinesti
vsaj 25 EUR.
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SITKO NAGRAJUJE
m
		
		
		

Za 6 zbranih Sitkovih žigov na
kartončku, ki ga prejmete v eni izmed
poslovalnic, vašega otroka čaka
nagrada.

Pomembno!

Otroci, ki med 15. januarjem in
15. decembrom privarčujejo 150 EUR,
so vključeni v žrebanje za Sitkovo
predstavo, na kateri bomo nekoga še
dodatno presenetili.

Ste vedeli?

Sitkovo varčevanje je primerno za
otroke do 10. leta.
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Varčevanje za
novorojenčke
Za koga?

Za družine, ki so pred kratkim dobile
novega člana in želijo poskrbeti za njegovo
varno prihodnost. Varčevanje je pametna
odločitev, saj privarčevani znesek kasneje
olajša plačilo šolnine ali večji nakup.
Privarčevani znesek bo otroku kasneje
lahko pomagal pri osamosvajanju - pri
najemu ali nakupu stanovanja.

DENARNO DARILO

m V Novi KBM vam ob odločitvi za
		 katero od spodnjih vrst varčevanja
podarimo 25 EUR!

Žrebanje

m Če od 15. januarja do 15. decembra
		 novorojenček privarčuje vsaj
150 EUR, sodeluje v nagradnem
		 žrebanju.

Glavne prednosti:

• Izbirate lahko med tremi načini
varčevanja: rentnim varčevanjem,
ZA-TO! varčevanjem ali varčevanjem z
odpovednim rokom.

Ne pozabite!

Za sklenitev varčevanja za
novorojenčka s seboj prinesite rojstni
list in davčno številko otroka ter svoj
osebni dokument in davčno številko.
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Rentno varčevanje. Če ga boste za
svojega novorojenčka odprli v prvem
letu po njegovem rojstvu, vam v Novi
KBM podarimo 25 EUR na varčevanje.
Kako boste zanj varčevali dalje, se boste
odločili sami – že z minimalnimi pologi
lahko v času do srednje šole privarčujete
za mesečno štipendijo otroka, do vpisa na
univerzo pa za stroške študija.
ZA-TO! varčevanje je kratkoročno
namensko varčevanje za lažjo uresničitev
vnaprej znanih ciljev. Doba varčevanja
je od pol do največ enega leta. Najnižji
mesečni polog je 20 EUR. Ob sklenitvi
ZA-TO! varčevanja vam na varčevalni račun
vašega otroka podarimo 25 EUR. Prihranki
se obrestujejo po fiksni obrestni meri, ki se
vsak mesec poviša.
Varčevanje z odpovednim rokom nad
31, nad 91, nad 181 ali nad 365 dni. Ob
sklenitvi varčevanja, bomo vašemu otroku
podarili 25 EUR na varčevanje. Tudi z njim
lahko učinkovito, vendar z nižjim donosom
kot pri rentnem varčevanju, varčujete za
otrokove potrebe.

Varčevanje za
najstnike
Za koga?

Za vse najstnike med 11. in 19. letom
starosti, da si bodo lahko sami izpolnili
male, velike in tudi najbolj skrite želje.

Nagradno žrebanje
m S pridnostjo in nekaj sreče lahko
najstnik dobi dodatnih 150 EUR.

Glavne prednosti:

• vodenje varčevalnega računa je
brezplačno,
• najstnik lahko izbere med dvema načinoma
varčevanja: varčevanjem z odpovednim
rokom ali ZA-TO! varčevanjem.

Ste vedeli?

Sredstva lahko polagate ali dvigujete
v katerikoli poslovalnici Nove KBM.

Pomembno!

Ni vam treba skrbeti, da bi pozabili
na mesečni obrok, saj lahko za reden
pritok sredstev na varčevalni račun
poskrbite s trajnim nalogom z
osebnega računa.
Varčevanje z odpovednim rokom nad 31,
nad 91, nad 181 ali nad 365 dni. Ob otvoritvi
varčevanja je najnižji polog 15 EUR, ki mora
ostati vedno na računu. Kasnejši pologi
denarja pa nimajo omejitve zneska in niso
časovno določeni oz. omejeni. Vsak položen
znesek mora biti na računu najmanj tako
dolgo, kot traja izbrani odpovedni rok. Vsak
dvig denarja je treba pravočasno najaviti.
Privarčevane obresti lahko pripišemo
stanju na varčevanju ali jih prenesemo na
vpogledni račun.

ZA-TO! varčevanje Če najstnik ve, katero
stvar si želi in za kaj bi varčeval (mobilni
telefon, iPad, snowboard, …), lahko izbere
ZA-TO! varčevanje. Varčevanje traja od pol
do največ enega leta. Sredstva mora redno
vsak mesec polagati na varčevalni račun.
Najnižji znesek pologa je 20 EUR. V pol leta
lahko tako privarčuje najmanj 120 EUR, za
kar pa lahko dobi že kar lep mobilni telefon
in še kaj.

Ne pozabite!

Varčevalna akcija za najstnike
traja vsako leto od 15. januarja do
15. decembra.
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Se pripravljate
na varčevanje?
Dobro je vedeti:
• da je to najbolj varna naložba,
• da se znesek zaradi obresti
plemeniti,
• da je vodenje varčevalnih računov
brezplačno,
• da lahko dobite obresti izplačane na
vpogledni račun.

Denar lahko plemenitite tudi preko
naložb v vrednostne papirje in
vzajemne sklade.

dobro je vedeti

Za hiter pregled varčevanj poglejte na
stran 3.

Imate vprašanje o VARČEVANJIH?
Pobrskajte po spletni strani www.nkbm.si/varcevanja

In za konec še najpomembnejše!
Obiščite najbližjo poslovalnico Nove KBM in zahtevajte
izkušenega finančnega svetovalca, ki bo za vas zasnoval
program osebne finančne rasti ter vas pripravil na jutri!

www.nkbm.si
080 17 50
info@nkbm.si

Tiskovina je informativna. Pridržujemo si pravico do sprememb. Za napake v tiskovini ne odgovarjamo.
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