Paket z a k meto va lc e

poskrbite za svoj finančni
pridelek
brezplačne storitve in ugodnosti • osebni skrbnik • podjetniški center

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

VI SKRBITE ZA NARAVO. MI SKRBIMO
ZA VAS.
Delo z naravo zahteva celega človeka, saj je treba vložiti veliko truda, da obrodi sadove. A kljub natančnemu
načrtovanju se ne moremo izogniti nepredvidenim dogodkom. Na zunanje dejavnike ne morete vplivati,
lahko pa že danes poskrbite za svoj finančni pridelek. Za vas smo pripravili Paket za kmetovalce, ki je
posebej prilagojen vaši dejavnosti.

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
Activa MasterCard ali Activa Visa
• pridobitev poslovne debetne kartice Visa Business
Electron 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

KOMU JE NAMENJEN
PAKET?

Paket za kmetovalce je namenjen malim in
velikim kmetovalcem, gozdarjem, turističnim
kmetijam, vinarjem in sadjarjem ter vsem, ki
se ukvarjajo z ribiško in gozdarsko dejavnostjo.

Osebni skrbnik

Vaš skrbnik vas bo spremljal na poslovni poti.
Prisluhnil bo vašim poslovnim načrtom, upošteval
vaše želje in vizijo. Svetoval vam bo 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.

Ste vedeli?

Z varnostnim sporočilom SMS si zagotovite
višji nivo varnosti pri poslovanju s plačilnimi
karticami in ste vedno na tekočem o prometu z
vašo poslovno kartico.

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

