
PREVERITE POSEBNO PONUDBO 
KREDITOV NOVE KBM!

Ponudba NOVE KBM za udeležence 4. Vrha malega gospodarstva po ugodnih obrestnih merah, brez stroškov 
odobritve in ob minimalni dokumentaciji!

Kratkoročni krediti
Namen kredita: Financiranje tekočega poslovanja, obratnih sredstev,….
Ročnost kredita: Do 1 leta
Obrestna mera: EURIBOR  (6 mesečni) + 3,10 % p.a. 

(EURIBOR se spreminja polletno – na dan 31.01.2015 znaša 0,135 %) 
Strošek odobritve kredita: brez

Strošek vodenja kredita v 
odplačevanju:

brez

Potrebna dokumentacija • vprašalnik za mikro in mala podjetja
• vloga za odobritev
• ZR za pretekli 2 leti (brez medletnih podatkov)
• potrdilo o opravljanju dejavnosti in potrdilo o plačanih davkih (samo za samostojne 

podjetnike in zasebnike)
• razkritje povezanih oseb in dejanskih lastnikov
• druge podatke, ki jih po potrebi zahteva banka
Ponudba velja najkasneje do 30.06.2015

Ljubljana, april 2015



Dolgoročni krediti
Namen kredita: Za investicije v obratna sredstva in opredmetena osnovna sredstva
Ročnost kredita: Do 10 let
Obrestna mera: EURIBOR  (6 mesečni) + 3,65 % p.a. 

(EURIBOR se spreminja polletno – na dan 31.01.2015 znaša 0,135 %)
Strošek odobritve kredita: brez

Strošek vodenja kredita v 
odplačevanju:

0,20 % letno (min. 55,00 EUR)

Potrebna dokumentacija • vprašalnik za mikro in mala podjetja
• vloga za odobritev
• ZR za pretekli 2 leti (brez medletnih podatkov)
• potrdilo o opravljanju dejavnosti in potrdilo o plačanih davkih (samo za samostojne 

podjetnike in zasebnike)
• razkritje povezanih oseb in dejanskih lastnikov
• predračunske vrednosti investicije in podatki o investiciji 
• predračunski izkazi uspeha, bilance stanja in denarnega toka za čas trajanja roka 

vračila kredita
• druge podatke, ki jih po potrebi zahteva banka
Ponudba velja najkasneje do 30.06.2015

Posredovana informativna ponudba je okvirna.

Za več informaciji o posebni ponudbi kratkoročnih se lahko obrnete na Poslovni center Osrednja Slovenija Nove KBM 
oziroma se oglasite osebno na Tivolski 48 v Ljubljani.

NOVA KBM
SNEŽANA JUGOVIĆ 01/620 30 12 sjugovic@nkbm.si
SABINA PORČIĆ 01/620 30 07 sporcic@nkbm.si
TOMAŽ RAUŠL 01/620 30 06 trausl@nkbm.si
JANA JENKO 01/300 30 27 jjenko@nkbm.si
SIMON ŠIMONKA, direktor Poslovnega centra 01/620 30 18 ssimonka@nkbm.si

Vaša Nova KBM


