Novosti

Mesečni pregled bančne ponudbe in ugodnosti Nove KBM,
št.2/februar 2017

ALI VAŠE NOVOLETNE ZAOBLJUBE ŠE DRŽIJO?
Začnite mesec februar s pogledom, usmerjenim v prihodnost, in poskrbite za uresničitev svojih
ciljev in želja. Ne pozabite na novoletne zaobljube, ne obupajte in poskusite jih uresničiti. Ob tem
naj vam bo v pomoč naša izbrana bančna ponudba:
•
•
•
•
•

uresničite svoje želje z ugodnim kreditom,
odločite se za izplačilo gotovine na domu,
ker nesreča nikoli ne počiva se odločite za nezgodno zavarovanje,
če greste na potovanje, ne pozabite na predplačniško kartico Visa in
preverite našo prenovljeno mobilno banko mBank@Net, ki vam gre na roko.
Vaša Nova KBM

UGODNI GOTOVINSKI KREDITI
Kredit takoj je odlična rešitev za izpolnitev vaših želja, načrtov, obveznosti:
•
•
•
•

Z osebno obravnavo bomo pogoje uskladili z vašimi potrebami.
Ponujamo ugodne fiksne obrestne mere.
Odobrimo zneske do 20.000 EUR, ki jih lahko odplačujete do 5 let.
Potrditev podatkov o zaposlitvi in plači praviloma ni potrebna. Kredit odobrimo v 30 minutah,
sredstva se nato takoj izplačajo na vaš osebni račun.
Več informacij o ugodnih kreditih in e-obrazec za oddajo povpraševanja po kreditu na
www.nkbm.si/krediti.

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 na www.nkbm.si/izplacilonadomu.

Z NEZGODNIM ZAVAROVANJEM ZA BREZSKRBNO ŽIVLJENJE
Ali je tudi pri vas želja po življenju brez skrbi visoko na lestvici želja? Potem se
izognite neprijetnim situacijam in poskrbite za varen jutri z nezgodnim zavarovanjem. S
pravočasno sklenitvijo nezgodnega zavarovanja boste lažje premostili nižje dohodke ali izpad
dohodka v času svojega okrevanja, v primeru najhujšega pa boste z njim poskrbeli tudi za
svoje najbližje. Izbirate lahko med različnimi zavarovalnimi kombinacijami, sklenitev
pa je možna že za 5,08 EUR na mesec. Zavarovani ste 24 ur na dan, vse dni v tednu in na
vseh lokacijah.
Več informacij o nezgodnem zavarovanju na www.nkbm.si/nezgodno-zavarovanje.
Zavarovanja niso bančne storitve. Nova KBM nastopa kot posrednik pri trženju, zavarovatelj pa je Zavarovalnica Sava.
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NA POTOVANJE S PREDPLAČNIŠKO VISA KARTICO
Imate pomisleke o uporabi plačilne kartice za spletni nakup letalske karte
ali za dvigovanje na bankomatih v tujih državah? Vse te skrbi so odveč, če
imate predplačniško Visa kartico. Nanjo namreč naložite le toliko, kolikor
želite porabiti.
Predplačniška kartica je namenjena vsem, ki želite varno in udobno nakupovati,
ob tem pa imeti nadzor nad porabo. Za pridobitev kartice niso potrebni redni
prilivi, na voljo pa je tudi nekomitentom.
• uporabljate jo za vsakdanje nakupe, nakupovanje preko spleta in za dvig
gotovine na bankomatu;
• omogoča udobje, varnost in nadzor, saj porabite le toliko, kolikor predhodno
naložite;
• imetniki kartice so prvo leto po izdaji kartice nezgodno zavarovani.
Več informacij o predplačniški kartici Visa na www.nkbm.si/predplacniska-visa.

ZA ŠE BOLJ BREZSKRBNA POTOVANJA SI PRAVOČASNO PRISKRBITE:
• varnostno SMS-sporočilo, da boste vedno na tekočem o transakcijah s 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;
• letno turistično zavarovanje* z asistenco v tujini za brezskrbne počitnice že od 26,48 evra in za vaše otroke že od 16,30 evra.

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.

* Zavarovanja niso bančne storitve. Nova KBM nastopa kot posrednik pri trženju, zavarovatelj pa je Zavarovalnica Sava.

