Novosti

Mesečni pregled bančne ponudbe in ugodnosti Nove KBM,
št. 12/december 2016

PRIHAJA MIKLAVŽ, BOŽIČEK IN DEDEK MRAZ
December je mesec, ko se leto konča in nas obiščejo 3 prijazni možje. Ne smemo
pozabiti na dan samostojnosti in na mize, polne domačih dobrot. Za te zimsko praznične
dni smo za vas pripravili praznično obarvano ponudbo bančnih storitev:
• razdelite plačilo za lepo darilo – nakupovanje na obroke je lahko tako preprosto,
• najemite kredite za brezskrben zaključek leta,
• s koncem leta se ukinjajo registrski računi pri KDD-ju, zato še danes odprite trgovalni
račun pri naši banki,
• poskrbite za brezskrbne zimske dni in se odločite za ugodno turistično zavarovanje in
• ob prihajajočih praznikih se vam zahvaljujemo za dosedanje zaupanje in zvestobo.
Želimo vam lepe božične praznike in vse dobro v letu 2017.
Vaša Nova KBM

RAZDELITE PLAČILO ZA LEPO DARILO
Nakup daril je lahko prijeten, saj jih s kartico MasterCard ali Visa
hitro in enostavno plačate na več obrokov. Nakupovanje na obroke je
lahko vselej preprosto in varno. Vklopite storitev Varnostni SMS, ki vam
omogoča obročno plačevanje kakor tudi nadzor na porabo.
• Plačilo na obroke je mogoče za nakupe, višje od 50 EUR.
• Strošek posameznega obroka je le 1,40 EUR, dodatnih stroškov
obročnega plačevanja ni.
• Kupujete lahko na do 12 obrokov.
• Kupujete lahko v okviru mesečnega limita in dnevnih limitov.
• Za plačilo na obroke se lahko odločite tudi pri nakupu na spletu
ali v tujini.
Več informacij o plačevanju na obroke s plačilnimi karticami MasterCard ali Visa na www.nkbm.si/nove-placilne-kartice.

NAJEMITE KREDIT IN LETO
ZAKLJUČITE BREZ STRESA
Ob koncu leta se izdatki kar kopičijo. Več porabimo za stroške,
kot je npr. ogrevanje, potrebujemo več garderobe, še pojemo
več. Potem so tu obdarovanja, v katerih lahko zelo uživamo,
če nas ne bremeni stiska z denarjem. Ali pa si med prazniki
ob koncu leta želimo doživeti kaj posebnega. Da finančna plat
zadnjega meseca v letu ne bo preveč stresna, enostavno
najemite kredit in si stroške razporedite na daljše
časovno obdobje.
Oglasite se v najbližji bančni poslovalnici ali enoti Pošte
Slovenije, kjer boste uredili vse potrebno za kredit.
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 leta se ukinjajo registrski računi pri Klirinško depotni
družbi (KDD). Vsi, ki želite obdržati ali prodati svoje vrednostne
papirje, pridobljene iz lastniških certifikatov, jih morate do 31.
decembra 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.
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.

LETNO TURISTIČNO ZAVAROVANJE KOT
POPOTNICA ZA ZIMSKE 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 spremeni potovanje v neprijetno izkušnjo. Turistično zavarovanje
vam zagotavlja, da bo vaše potovanje brez skrbi.

Priložnosti,
ki zbližujejo.

Pogled na zvezdno nebo je kot množica želja. Nekatere
zvezde sijejo svetleje, druge so nam komaj vidne. Nekatere
želje si lahko izpolnimo sami, za druge potrebujemo pomoč,
sodelovanje in razumevanje drugih. za vse pa najprej
potrebujemo priložnosti, da jih uresničimo.
iskreno se vam zahvaljujemo za vaše zaupanje in zvestobo.
Vam in vašim najdražjim želimo čudovite praznike, v
prihajajočem letu pa veliko priložnosti, s katerimi boste
uresničili svoje poslovne in osebne cilje.
Vaša Nova kbM

V Novi kbM letos namesto poslovnih daril pripravljamo dobrodelno akcijo v podporo skladu botrstva zPM za razvoj mladih talentov. zato vas vabimo, da se nam
pridružite. V katerokoli poslovalnico Nove kbM prinesete okrasek ali predmet v obliki zvezde in tako simbolično sodelujete v naši pobudi.

obiščite www.nkbm.si in se z našimi svetovalci
pripravite na jutri.
t: 080 17 50 | skype: novakbm | nova kbm | info@novakbm.si

Vsebina je informativna. Pridržujemo si pravico do sprememb. Za napake v vsebini ne odgovarjamo.

Več informacij o turističnem zavarovanju na www.nkbm.si/turisticno-zavarovanje.

