Paket z a go st in c e

poskrbite, da vam bodo
finance dobro stregle
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

VI SKRBITE ZA POPOLNO GOSTINSKO
IZKUŠNJO. MI SKRBIMO ZA POPOLNE
FINANCE.
Če želite zadovoljiti svoje goste, morati vse svoje znanje in izkušnje usmeriti v brezhibnost gostinske storitve.
Zato vam razumljivo primanjkuje časa, da bi se s takšno pozornostjo posvetili tudi svojim financam. Z mislijo
na vas smo zato pripravili Paket za gostince, ki vam omogoča, da vam bodo šle finance kot po maslu.

brezplačne ugodnosti paketa:
•
•
•
•
•
•

vodenje poslovnega računa do 1 leta
pristop k spletni banki
najem prenosnega ali stacionarnega POS terminala do 1 leta
pridobitev Moneta mTerminala
pridobitev Monete ali Poslovne Monete
pridobitev poslovne debetne kartice Visa Business Electron

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
• ugodnejši pogoji ob sklenitvi pogodbe za
uporabo dnevno-nočnega trezorja

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.

STE VEDELI?

Vsi, ki se boste odločili
pri naši banki odpreti še
osebni račun, boste deležni
tudi ugodnosti iz paketa
dobrodošlice za fizične osebe.

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

