Nova KBM забезпечує біженцям з України просте виконання банківських
операцій
Банк Nova KBM усвідомлює важливість виконання повсякденних банківських
операцій, незалежно від ситуації, в якій опинився клієнт. Оскільки ми прагнемо до
того, щоб надати нашим клієнтам прості і зручні рішення, ми вирішили полегшити
банківську діяльність для громадян України, які зараз перебувають у Словенії через
ситуацію в їхній країні.
Громадяни України, які набувають статусу особи з тимчасовим захистом, можуть при
поданні відповідної документації в Nova KBM безкоштовно відкрити базовий
платіжний рахунок, який також надає доступ до онлайн- та мобільного банку
Bank@Net. Зробити це можна в будь-якому відділенні банка Nova KBM.
Також до 10 червня 2022 року Nova KBM не стягуватиме комісію за зняття готівки в
банкоматах Nova KBM з використанням платіжних карток, емітованих в Україні, яка в
інших випадках стягується з іноземних емітентів платіжних карток за зняття готівки.
Крім того, протягом наступних трьох місяців, до 10 червня 2022 року включно, банк
Nova KBM дозволить своїм роздрібним клієнтам здійснювати безкоштовні перекази в
Україну, що означає, що для операцій з особистих рахунків, які будуть здійснюватися
клієнтами Nova KBM в Україну, ми не будемо стягувати комісію або повернемо її
клієнту на його особистий рахунок.
Перелік банківських послуг для громадян України зі статусом тимчасового захисту:
•
•
•
•

спрощена процедура відкриття основного платіжного рахунку,
доступ до онлайн- та мобільного банкінгу,
видача дебетової картки Visa,
безкоштовне управління рахунком протягом перших 3 місяців.

Нова КБМ також забезпечує:
•

•

зняття готівки в банкоматах Nova KBM з використанням платіжних карток,
емітованих в Україні, без стягнення комісії, яка в інших випадках стягується з
іноземних емітентів платіжних карток.
безкоштовні перекази в Україну для клієнтів Nova KBM, які є фізичними
особами та
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•

безкоштовні перекази на рахунки таких благодійних організацій, як Червоний
Хрест або Карітас.

«Простий і зрозумілий банкінг має величезне значення для всіх клієнтів, незалежно
від громадянства чи країни, в якій вони проживають. Ми усвідомлюємо, що багато
громадян України несподівано опинилися в надзвичайній ситуації, тому нашим
обов’язком є полегшення їхнього становища в міру своїх можливостей. Роблячи це,
ми показуємо гарний приклад, якому можуть наслідувати інші», – сказав Джон
Денхоф, президент правління Nova KBM. «Ми пишаємося нашими клієнтами, які
через словенські благодійні організації, наприклад, Червоний Хрест або Словенський
Карітас, а також інші, допомагають тим, хто цього потребує. При перерахуванні
допомоги на зазначені рахунки банк не стягуватиме комісію за здійснення операцій,
оскільки ми впевнені, що таким чином ми будуємо шлях до більш стабільного та
безпечного майбутнього».
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