Novosti

Mesečni pregled bančne ponudbe in ugodnosti Nove KBM,
št.6/junij 2017

POČITNICE SO TU!
Junij je mesec, v katerem se začnejo šolske počitnice, poletje je na obhodu in domači vrt v
popolnem razcvetu. Preverite našo poletno obarvano bančno ponudbo:
• za vsa smo pripravili prav poseben, čisto nov Paket Komplet Nove KBM in
• poskrbite, da bodo vaše počitnice še bolj brezskrbne: uresničite jih z ugodnim kreditom,
ne pozabite na plačilno kartico z odloženim plačilom MasterCard ali Visa, dodatno varnost
vam omogoča storitev Varnostni SMS, pri zavarovanjih pa se odločite za turistično
zavarovanje in zavarovanje kartic.
Vaša Nova KBM

NOV, SODOBEN PAKET KOMPLET NOVE KBM najboljše stvari pridejo v kompletu!
Bodite brezskrbni in z novim bančnim paketom prihranite do
173,40 eur letno.

Mesečno nadomestilo za vodenje in
izdaja debetne kartice VISA



Paket Komplet Nove KBM je enostaven, sodoben in ugoden bančni
paket,
ki vsebuje vse ključne storitve za vsakodnevno bančno poslovanje:

Brezplačni dvigi v EUR na bankomatih
drugih bank v Sloveniji in državah EU



• brezplačne dvige v EUR na vseh bankomatih
• brezplačna spletna plačila
• limit do 2.000 EUR
• uporabo spletne in mobilne banke in še več
Mesečno nadomestilo paketa znaša 4,99 EUR in vključuje vse, kar
potrebujete za preprosto in varno upravljanje z denarjem.
Ste vedeli, da potrošnik na leto v povprečju porabi 233,28 EUR** za
bančne storitve?

Brezplačno opravljanje plačilnega
prometa preko spletne in mobilne
banke (plačila do vključno 50.000 EUR)
Odobritev in vodenje dovoljene
prekoračitve sredstev na računu (limit)
v višini do 2.000 EUR brez nadomestila
Mesečno nadomestilo za uporabo
spletne in mobilne banke ter varnostni
element

S paketom lahko odslej v povprečju privarčujete kar 173,40 EUR.

Varnostno SMS obveščanje za debetno
kartico VISA

Do prihranka lahko pridete že danes, tako da sklenete paket v najbližji
poslovalnici ali pošti.*

Na mesec
Na leto





4,99 EUR
59,88 EUR

* Pogodbene pošte so izvzete.
** Izračun upošteva stranko, ki mesečno opravi 3 dvige na bankomatih drugih bank in 4,7 plačilnega naloga na bančnem okencu. In dovoljena prekoračitev v znesku 2000 EUR.

V kompletu s kreditom še ceneje
Če se odločite še za potrošniški kredit (najmanj 5.000 EUR in z
ročnostjo najmanj 36 mesecev), bo vaš prihranek pri paketu še večji,
saj v prvem letu mesečno nadomestilo za paket znaša le 2,99 EUR.
Povejte naprej -> Paket je resnično ugoden in priročen, zato k sklenitvi
povabi tudi svoje najbližje. Če še niso komitenti banke, prejmejo Paket
Komplet prve tri mesece brezplačno.
Več informacij o našem novem paketu na www.nkbm.si/komplet.
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NA POČITNICE POPOLNOMA
OPREMLJENI
Poletje je pred vrati in že razmišljate o dopustu ali
pa so vaše priprave v polnem teku. Destinacija je
izbrana, kovčki že pripravljeni, potrebujete le še to, da
se oborožite z nepogrešljivimi bančnimi storitvami.
Zato si pravočasno priskrbite:
Sanjate o vaši najbolj priljubljeni destinaciji?
Svoje še neizpolnjene želje lahko uresničite s
Kreditom Takoj, ki vam je na voljo z mesečnim
obrokom že od 25 EUR naprej in najvišjim zneskom
20.000 EUR ter dobo odplačila 5 let. Kredit vam
odobrimo z osebnim dokumentom brez dodatne
dokumentacije.
Več informacij o gotovinskem kreditu na
https://www.nkbm.si/kredit-takoj.
Zakaj letošnjih počitnic ne bi plačali na obroke?
Vse, kar potrebujete, je plačilna kartica z odloženim
plačilom MasterCard ali Visa in storitev Varnostno
SMS sporočilo. S kartico plačate, s telefonom pa
izberete število obrokov.
•
•
•
•

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.
Za plačilo na obroke se lahko odločite tudi pri nakupu na spletu ali v tujini.

Več informacij o plačevanju na obroke s plačilnimi karticami z odloženim plačilom MasterCard ali Visa na www.nkbm.si/noveplacilne-kartice.
Imate pomisleke o uporabi plačilne kartice za spletni nakup 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 potovati, 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.

Poskrbite za dodatno varnost pri poslovanju s plačilnimi karticami in se odločite za storitev Varnostni SMS, saj lahko na ta način
preprečite oziroma dovolj zgodaj odkrijete poskus zlorabe. Varnostno SMS sporočilo prejmete takoj po opravljenem dvigu ali plačilu. Če
plačila niste izvedi sami, lahko gre za poskus zlorabe. V tem primeru je treba kartico takoj preklicati, tako da pokličete servisni center, ki je
dosegljiv 24 ur na dan. Številka servisnega centra je zapisana na hrbtni strani kartice in/ali v varnostnem SMS sporočilu.
Več informacij o varnosti pri poslovanju s plačilnimi karticami na www.nkbm.si/varno-poslovanje-s-karticami.
Na dopust brez skrbi. Izognite se neprijetnim situacijam in poskrbite za varen jutri z letnim turističnim zavarovanjem z asistenco v tujini.
Izbirate lahko med različnimi zavarovalnimi kombinacijami, sklenitev pa je možna že za 26,48 EUR. Zavarovani ste 365 dni v letu in deležni
pomoči od prvega telefonskega klica do varnega povratka domov.
Več informacij o letnem turističnem zavarovanju na www.nkbm.si/turisticno-zavarovanje.
* Letno turistično zavarovanje in zavarovanje kartic in osebnih predmetov nista bančna produkta. Nova KBM nastopa kot posrednik pri trženju, zavarovatelj je Zavarovalnica Sava 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.

Več informacij o predplačniški kartici Visa na www.nkbm.si/predplacniska-visa.

