Novosti

Mesečni pregled bančne ponudbe in ugodnosti Nove KBM,
št.1/januar 2017

SKUPAJ SMO SI BLIŽJE
V Novi KBM in KBS banki smo si vse bližje. Banki sta se z nedavnim
vpisom pripojitve v sodni register tudi uradno združili. Združena banka
se imenuje Nova KBM d.d., njen sedež pa je še naprej v Mariboru.
KBS banka z dnem pripojitve preneha poslovati kot samostojna pravna
oseba, vse obveznosti in pravice banke pa kot pravna naslednica
prevzame Nova KBM.

Kaj združitev pomeni za vas?
Poslovanje za vas ostaja takšno kot doslej. S poslovno mrežo
združene banke vam bomo še bližje: poleg 58 poslovalnic in 17
poslovnih enot Nove KBM, kjer vam je na voljo celovita ponudba
sodobnih bančnih storitev za prebivalstvo in podjetja, ter več kot 500
pošt in pogodbenih pošt po vsej Sloveniji vam bodo kmalu na voljo tudi
poslovalnice KBS banke ter nekateri novi produkti. O tem vas bomo
pravočasno obvestili, prav tako vas bomo sproti obveščali o morebitnih
drugih spremembah.
Prepričani smo, da boste s sodelovanjem zadovoljni in da bomo tudi
v prihodnje izpolnjevali vaša pričakovanja. Odslej Nova KBM in KBS
banka rasteta skupaj!
Vaša Nova KBM

STE NAREDILI NAČRTE
ZA LETO 2017?
Ljudje ob pričetku novega leta pogosto razmišljamo,
kaj vse bi v letu, ki je pred nami, radi dosegli. Cilji
so povezani z našo osebno rastjo, medsebojnimi
odnosi, željami, potrebami … Veliko ciljev je, vsaj
posredno, povezanih tudi z denarjem. In tu vam v
Novi KBM lahko priskočimo na pomoč z veliko
izbiro kreditov:
Kredit klasik, Kredit takoj, Mini kredit,
Stanovanjski kredit, EKO kredit …
Za zneske do 3.000 EUR lahko zaprosite kar
v spletni banki Bank@Net, stroški odobritve so
v tem primeru samo 10 EUR, denar pa na vašem
računu že v 1 uri.
Za višje zneske se oglasite v najbližji bančni
poslovalnici ali enoti Pošte Slovenije, prilagodili
se bomo vašim ciljem in skupaj izbrali najboljšo
možnost.
Več informacij o naši ponudbi kreditov najdete
na www.nkbm.si/krediti.
N o v a K B M , U l i c a V i t a K r a i g h e r j a 4 , 2 5 0 5 M a r i b o r, i n f o r m a c i j e : w w w . n k b m . s i , b re z p l a č n a š t e v i l k a 0 8 0 1 7 5 0

PO NAKUPIH Z MONETO
Na blagajni opaziš, da nimaš denarnice!? Ni panike! Tvoj pametni
mobilni telefon je priročna in varna rešitev, ki te lahko spravi iz zadrege.
Plačevanje z Moneto je enostavno, široka mreža plačilnih mest pa
vam omogoča raznolike nakupovalne možnosti. Moneto vam izdamo
brezplačno in za uporabo ne plačujete mesečnega nadomestila.
Račun za porabo poravnate enkrat mesečno. Porabo lahko imate pod
nadzorom s sporočilom SMS, ki ga s ključno besedo MONETA pošljete na
številko 1919, lahko pa jo spremljate tudi v spletni ali mobilni banki.
Moneto pri Novi KBM si lahko uredite v katerikoli poslovalnici ali
naročilo oddate kar preko spletne banke Bank@Net.
Več informacij o uporabi Monete najdete na www.nkbm.si/moneta.

OBLIKUJTE SVOJO PLAČILNO KARTICO
Ste si kdaj predstavljali, da bo vašo denarnico krasila plačilna kartica s
sliko z vašega zadnjega dopusta, priljubljenega športa ali vaše družine,
otrok, morda hišnih ljubljenčkov?
Svojo plačilno kartico si lahko oblikujete tako, da nanjo naložite
svoj najljubši motiv. Oblikujte jo še danes v aplikaciji OBLIKUJ SVOJO
KARTICO! ali se oglasite v najbližji poslovalnici naše banke. Tako bo vaša
plačilna kartica drugačna, opazna in prepoznavna.
Več informacij o oblikovanju kartic najdete na www.nkbm.si/
oblikujsvojo-kartico.

IZPLAČILO GOTOVINE NA DOMU
Vas v teh mrzlih dneh ni mogoče dobiti iz toplega zavetja domačega naslonjača?
V naši banki vam je na voljo nova storitev izplačila gotovine na domu preko poštarja. Postopek
je enostaven: imetniki osebnih transakcijskih računov, ki želite najmanj enkrat mesečno izplačilo
na domu, svoji dostavni pošti ali pismonoši (poštarju) posredujete prošnjo za izplačilo na
domu. Obrazec dobite na najbližji Pošti Slovenije ali na spletni strani. Višina nadomestila za vsako
izplačilo znaša 2,99 EUR (storitev velja do preklica).
Več informacij o izplačilu na domu najdete na www.nkbm.si/izplacilonadomu.

ZA ŠE BOLJ BREZSKRBNA POPOTOVANJA …
• plačilno kartico z odloženim plačilom, ki vam omogoča tudi plačilo na obroke,
• varnostno SMS sporočilo, da boste vedno na tekočem o vsaki transakciji z
vašo plačilno kartico doma ali v tujini; tako boste v primeru poskusa zlorabe
kartice lahko nemudoma ukrepali,
• zavarovanje kartic in osebnih predmetov* – s plačilom enkratne premije
v višini 7,33 evra omilite posledice izgube ali kraje torbice in denarnice s
plačilnimi karticami Nove KBM, osebnimi dokumenti ter ključi stanovanja ali
avtomobila,
• letno turistično zavarovanje* z asistenco v tujini že od 26,48 evra.
Več informacij na www.nkbm.si/varni-na-pocitnice.
* Turistično zavarovanje in zavarovanje kartic in osebnih predmetov nista bančna produkta. Nova KBM nastopa
kot posrednik pri trženju, zavarovatelj je Zavarovalnica Maribor d.d.

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.

… si pravočasno priskrbite:

