Novosti

Mesečni pregled bančne ponudbe in ugodnosti Nove KBM,
št. 11/november 2016

PEČENI KOSTANJI, PRVA ZMRZAL IN VESELO MARTINOVO
November je mesec, ko zadiši po zimi, ko nas razvaja topel kostanj in ko se poveselimo z Martinom.
Ob teh prvih zimsko obarvanih dneh smo za vas pripravili toplo ponudbo bančnih storitev:
•
•
•
•
•

poskrbite za brezskrbne počitnice in se odločite za ugodno turistično zavarovanje,
s Kreditom takoj bodo vaši jesensko-zimski dnevi lepši,
pravočasno odprite trgovalni račun, saj se s koncem leta ukinjajo registrski računi pri KDD-ju,
če vas presenetijo nepričakovani izdatki, se odločite za limit na transakcijskem računu,
znižajte si dohodnino in privarčujte pokojnino z Mojo Naložbo.
Vaša Nova KBM

LETNO TURISTIČNO ZAVAROVANJE KOT
POPOTNICA ZA BREZSKRBNE POČITNIŠKE DNI
Do konca leta 2016 nagrajujemo naše stranke s posebnim darilom. Vsi
komitenti Nove KBM, ki se boste v turistični agenciji Sonček odločili za
nakup aranžmaja v vrednosti:
• nad 500 EUR, prejmete
letno turistično zavarovanje z asistenco v vrednosti 26,48 EUR,
• nad 1.000 EUR, prejmete
letno turistično zavarovanje z asistenco v vrednosti 34,44 EUR,
• nad 1.500 EUR, prejmete
letno turistično zavarovanje z asistenco v vrednosti 39,73 EUR.
Ne dovolite, da vam izgubljena prtljaga, nezgoda ali zdravstveni zaplet potovanje spremeni v neprijetno izkušnjo. Turistično zavarovanje
vam zagotavlja, da bo vaše potovanje brez skrbi.
Več informacij o turističnem zavarovanju na www.nkbm.si/turisticno-zavarovanje.

S KREDITOM TAKOJ JE LAHKO JESEN LEPŠA
Jesen nam je med drugim prinesla tudi kup obveznosti in opravkov.
Nekateri se za zimo opremimo z ozimnico, drugi s kurjavo, tretji s toplo
garderobo. Tudi novo šolsko leto prinese dodatne stroške. Ali pa imate
preprosto kakšno željo, za uresničitev katere še niste zbrali dovolj
sredstev … Ugoden kredit vas lahko odreši marsikatere skrbi in
vam skrajša pot do cilja.
Kredit takoj je ugoden gotovinski kredit za zneske do 20.000 EUR
in z odplačevanjem do 5 let, za katerega potrditev podatkov o zaposlitvi
in plači praviloma ni potrebna.
Za zneske do 3.000 EUR lahko zaprosite kar v spletni banki Bank@
Net, stroški odobritve kredita so v tem primeru samo 10 EUR, denar
pa bo na vašem računu že v 1 uri.
Več informacij o kreditih na www.nkbm.si/krediti.si, kjer lahko
naredite tudi informativni izračun.
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STE LASTNIK VREDNOSTNIH PAPIRJEV
(DELNIC, OBVEZNIC), PRIDOBLJENIH IZ
LASTNIŠKIH CERTIFIKATOV?
S koncem letošnjega leta se ukinjajo registrski računi pri
Klirinško depotni družbi (KDD). Vsi, ki želite obdržati ali prodati
svoje vrednostne papirje, pridobljene iz lastniških certifikatov,
jih boste morali do konca leta 2016 prenesti na trgovalni račun.
Če tega ne boste storili, bodo vaši vrednostni papirji preneseni na
sodišče in bodo kasneje pripadli Republiki Sloveniji.

Kaj je treba storiti?
• Trgovalni račun lahko enostavno in hitro odprete v katerikoli poslovalnici naše banke ali v Sektorju investicijskega
bančništva (Vita Kraigherja 4, Maribor).
• Potrebujete le osebni dokument, davčno številko in številko transakcijskega računa.
• Naši strokovnjaki vam bodo odprli trgovalni račun in nanj prenesli vrednostne papirje. Prav tako vam bodo svetovali, ali je bolje
vrednostne papirje obdržati ali prodati.

Niste prepričani, ali ste lastnik vrednostnih papirjev, pridobljenih iz lastniških certifikatov?
Obrnite se na Sektor investicijskega bančništva, kjer vam bodo pomagali pri pridobitvi izpiska iz Klirinško depotne družbe.
Skupaj bomo preverili, ali imate na registrskem računu vrednostne papirje.
Naši strokovnjaki na področju investicijskega bančništva so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure na telefonski številki
02 229 20 81 ali na e-naslovu sib@nkbm.si.
Več informacij o ukinjanju registrskih računov na www.nkbm.si/vrednostni-papirji.

DOVOLJENA PREKORAČITEV (LIMIT) IDEALNA PODPORA PRI
NEPREDVIDENIH IZDATKIH
Osnovni limit banka odobri brezplačno, v višini do 200 EUR. Če osnovni limit ne zadošča za
realizacijo vaših želenih aktivnosti, lahko zaprosite za redni limit. Njegova višina je odvisna od
vaše kreditne sposobnosti, odobri se za dobo največ 12 mesecev, z možnostjo avtomatskega
obnavljanja.
Prednost limita je, da se obresti obračunajo samo za čas, ko ste dejansko bili v dovoljenem
negativnem stanju, in samo na dejansko koriščeni znesek, ne na celotni odobreni znesek.
Če ste s finančnimi sredstvi včasih bolj na tesnem in ne morete poravnati vseh obveznosti ali
ostane neizpolnjena kakšna vaša velika želja, vam torej predlagamo, da zaprosite za limit in se
tako izognete stresu ob razmišljanju »Bo tole še šlo skozi?«. To lahko storite kar preko spletne
banke Bank@Net ali pa se oglasite v najbližji bančni poslovalnici ali enoti Pošte Slovenije.

Ste vedeli, da ob upokojitvi trenutno povprečna pokojnina znaša samo še okrog 60 % plače?
Če prejemate povprečno slovensko plačo, z upokojitvijo prejmete kar 400 evrov manj. Vsak mesec.
Zato že danes pristopite k dodatnemu pokojninskemu zavarovanju pri Moji naložbi in poskrbite
za svojo dostojno pokojnino ter si hkrati znižajte dohodnino.
Glede na vašo starost lahko izbirate med različnimi naložbenimi politikami. Varno, pri kateri je
zagotovljen zajamčen donos, ki je kar 50 % višji, kot je predpisan z Zakonom o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju, ali bolj tvegano obliko s potencialno še višjim donosom. Minimalno
vplačilo že od 20 evrov dalje! Če pri Moji naložbi že varčujete, preverite možnost povišanja premije.
Več informacij o dodatnem pokojninskem zavarovanju na www.nkbm.si/individualno-dodatno-pokojninsko-zavarovanje.

obiščite www.nkbm.si in se z našimi svetovalci
pripravite na jutri.
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Vsebina je informativna. Pridržujemo si pravico do sprememb. Za napake v vsebini ne odgovarjamo.

ŽE DANES POSKRBITE ZA VIŠJO POKOJNINO IN SI HKRATI ŠE ZNIŽAJTE DOHODNINO

