Paket dob ro do š li c e
z a p r avn e o se b e
in z a se b n ike

poskrbite za dober začetek
brezplačne storitve in ugodnosti • osebni skrbnik • podjetniški center

obiščite www.nkbm.si in se z našimi skrbniki
pripravite na jutri.
t: 080 17 50 | skype: novakbm | novakbm

KDO PRAVI, DA JE VSAK ZAČETEK TEŽAK?
Več kot dvajset tisoč zadovoljnih podjetnikov in zasebnikov potrjuje, da smo zanesljiv in prilagodljiv partner.
Kot se za prvi stik dveh poslovnih partnerjev spodobi, smo za vas pripravili nadvse uporaben Paket
dobrodošlice. Na vaši poslovni poti vas bo spremljal skrbnik, ki vam bo svetoval učinkovite rešitve za varno,
zanesljivo in gospodarno finančno poslovanje. Priporočil vam bo ustrezno investicijo in predlagal pravi
kredit oziroma varčevanje. V družbi skrbnika boste dobro pripravljeni na jutri.

brezplačne ugodnosti paketa:
•
•
•
•
•
•
•

vodenje poslovnega računa do 1 leta
pristop k spletni banki
nadomestilo za spletno banko Bank@Net ali Poslovni Bank@Net do 1 leta
SMS obveščanje za izbrano kartico do 1 leta
pridobitev Poslovne Monete
enoletna članarina za poslovno kartico MasterCard ali Visa
pridobitev poslovne debetne kartice Visa ali poslovne predplačniške Vise

poslujte sodobno
in ugodno:
•	ugodnejši pogoji prve pridobitve kredita ali
prve odobritve garancije
•	polovična cena izdaje prve identifikacijske
kartice za uporabo spletne banke Bank@Net
oziroma Poslovni Bank@Net
• 50 % nižji stroški najema sefa

Kako do paketA, če
ste družba z omejeno
odgovornostjo (D.O.O.)?
Če z nami poslujete prvič, potrebujete:
• veljaven osebni dokument
• izpis iz registra AJPES ali sodnega registra
• potrdilo pristojne davčne uprave, da ni
neporavnanih obveznosti
• izpolnjene obrazce, ki jih pridobite v banki
ali na naši spletni strani:
- vloga za odprtje TRR
- podpisane kartone pooblaščene osebe
- podatke o dejanskih lastnikih
- podatke o politično izpostavljenih osebah

Kako do paketA, če ste
samostojni podjetnik (S.P.)?
Če z nami poslujete prvič, potrebujete:
• veljaven osebni dokument
• davčno številko
• izpis iz registra AJPES
• potrdilo pristojne davčne uprave, da ni
neporavnanih obveznosti

S Podjetniškim centrom do uspeha
V okviru Podjetniškega centra Nove KBM vsem
novim komitentom nudimo brezplačno poslovno
svetovanje, svetovanje za subvencije Evropske unije,
uporabo poslovnih orodij in brezplačno udeležbo na
strokovno-družabnih dogodkih. Za več informacij nam
lahko pišete na e-naslov podjetniškicenter@irp.si.

Banka lahko odobri komitentu paket oziroma storitve v paketu, za katere izpolnjuje pogoje, navedene v pravilnikih banke za odobritev posamezne
storitve. Skrbnik odobri paket v skladu s poslovno politiko banke, prav tako pa upošteva izpolnjevanje zahtevanih pogojev za pridobitev paketa
ugodnosti in izpolnjevanje zahtevanih pogojev za odobritev posamezne storitve iz paketa. Tiskovina je informativna. Pridržujemo si pravico do
sprememb. Za morebitne napake v tiskovini se vam opravičujemo. Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor

