Novosti

Mesečni pregled bančne ponudbe in ugodnosti Nove KBM,
št. 5/maj 2016

PRAZNIČNO, DOPUSTNIŠKO IN MLADOSTNO
Mesec maj se prične z dopustniškim oddihom, nadaljuje s kresovanjem in zaključi s
spominom na mladost. Naznanja prihod poletja in dela na vrtovih. Pri nas pa vas čaka
majsko obarvana ponudba bančnih storitev:
• poslujte še bolj sodobno s paketom Futurist,
• uresničite svoje želje s plačilom na obroke s plačilnimi karticami z odloženim
plačilom MasterCard ali Visa,
• pravočasno odprite trgovalni račun, saj se s koncem leta ukinjajo registrski računi
pri KDD,
• ne pozabite na dodatne bančne storitve, s katerimi bodo vaša potovanja še bolj
brezskrbna,
• naj vaš najstnik postane Sveta vladar s čisto svojo plačilno kartico Visa in
• sklenite mesečno varčevanje v vzajemnih skladih Infond, ob tem pa boste prejeli še
letno turistično zavarovanje.
Vaša Nova KBM

PAKET FUTURIST
Odločite se za odprtje osebnega bančnega računa na enostaven in hiter način kar
iz udobnega naslonjača.
Paket Futurist je cenovno ugoden paket storitev (debetna Visa, obročna Visa ali
MasterCard, spletna banka Bank@Net in mBank@Net, varnostni SMS ter
zavarovanje kartic in osebnih predmetov), ki jih sodoben uporabnik bančnih storitev
potrebuje za vsakodnevno poslovanje.
Paket je cenovno ugodnejši od posameznih storitev za višino mesečnega stroška vodenja
osebnega računa. V nekaj minutah lahko paket Futurist sklenete preko spleta, brez
obiska poslovalnice.
Več informacij o paketu sodobnih bančnih storitev na www.nkbm.si/futurist-paket.

URESNIČITE SVOJE ŽELJE S PLAČEVANJEM NA OBROKE
Plačevanje na obroke je enostavno, ugodno in diskretno. Vse, kar potrebujete, sta nova plačilna
kartica 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.
• Kupujete lahko v okviru mesečnega limita in dnevnih limitov.
• Za plačilo na obroke se lahko odločite tudi pri nakupu na spletu ali v tujini.
Nove plačilne kartice vam omogočajo tudi brezstična plačila. Preizkusite jih in spoznajte še
enostavnejše in hitrejše plačevanje!
Več informacij o plačevanju na obroke s plačilnimi karticami MasterCard ali Visa na
www.nkbm.si/nove-placilne-kartice.
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S KONCEM LETA 2016 SE UKINJAJO REGISTRSKI RAČUNI PRI KDD
Ste še vedno imetniki vrednostnih papirjev (delnic), pridobljenih iz lastniških certifikatov? S koncem letošnjega leta se ukinjajo registrski
računi pri Klirinško depotni družbi (KDD). Vrednostni papirji (delnice) se morajo prenesti na trgovalni račun pri izbrani banki. Če
tega ne boste storili, bodo vaši vrednostni papirji preneseni na sodišče in bodo kasneje pripadli Republiki Sloveniji.
Odprtje trgovalnega računa in prenos delnic z registrskega računa lahko opravite v poslovalnicah naše banke. Potrebujete le osebni
dokument, davčno številko in transakcijski račun.
Več informacij o odpiranju trgovalnega računa na www.nkbm.si/vrednostni-papirji.

ZA ŠE BOLJ BREZSKRBNA POPOTOVANJA …
… si pravočasno priskrbite:
• plačilno kartico z odloženim plačilom, ki vam omogoča tudi plačilo na obroke,
• varnostno SMS sporočilo, da boste vedno na tekočem o vsaki transakciji z vašo plačilno kartico
doma ali v tujini; tako boste v primeru poskusa zlorabe kartice lahko nemudoma ukrepali,
• zavarovanje kartic in osebnih predmetov* – s plačilom enkratne premije v višini 7,33 evra
omilite posledice izgube ali kraje torbice in denarnice s plačilnimi karticami Nove KBM, osebnimi
dokumenti ter ključi stanovanja ali avtomobila,
• letno turistično zavarovanje* z asistenco v tujini že od 26,48 evra.
Več informacij na www.nkbm.si/varni-na-pocitnice.
* Turistično zavarovanje in zavarovanje kartic in osebnih predmetov nista bančna produkta. Nova KBM nastopa kot posrednik pri
trženju, zavarovatelj je Zavarovalnica Maribor d.d.

NAJ VAŠ NAJSTNIK POSTANE SVETA VLADAR S ČISTO SVOJO PLAČILNO KARTICO VISA
Naj vaš najstnik postane Sveta vladar s čisto svojo kartico Visa! V paketu SKUL bo poleg
plačilne kartice deležen še številnih drugih ugodnosti:
• brezplačno odprtje in vodenje osebnega računa,
• brezplačna izdaja Monete za plačevanje z mobilnikom,
• brezplačna spletna banka Bank@Net in mobilna banka mBank@Net za vpogledni del,
• brezplačni dvigi na bankomatih po celem svetu in
• še druge ugodnosti.
Paket SKUL je na voljo vsem mladim od 10 do 19 let.
Poskrbite, da bo vaš otrok imel čisto svojo kartico Visa, in vsi boste imeli več od lajfa! Na zicarka.svetavladar.si pa si lahko skupaj ogledate
tudi duhovit starševski video.
Več informacij o paketu SKUL in plačilnih karticah za mlade na www.svetavladar.si/sola.

Mesečno varčevanje v vzajemnih skladih predstavlja eno izmed najprimernejših oblik dolgoročnega varčevanja. Omogoča vam, da z relativno
nizkimi mesečnimi zneski lažje dosežete zastavljene dolgoročne finančne cilje. Z rednimi mesečnimi vplačili se izognete negotovosti glede
trenutnih vrednosti tečajev in hkrati izkoristite nihanja v gibanju vrednosti točk vzajemnega sklada. Posebna ugodnost za vse, ki doslej
mesečno še ne varčujete v vzajemnih skladih KBM Infonda! V
poslovalnicah Nove KBM sklenite mesečno varčevanje za
vsaj 30 EUR v enem izmed Infondovih skladov in KBM Infond
vam bo podaril letno turistično zavarovanje Zavarovalnice
Maribor. Ugodnost velja do 30. junija 2016.
Več informacij o naložbah v vzajemne sklade na
www.nkbm.si/vzajemni-skladi.

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.

VI VARČUJETE, KBM INFOND POSKRBI ZA LETNO ZAVAROVANJE NA VAŠIH POTOVANJIH

