
 
POSEBNA PONUDBA NOVE KBM 

 
V Novi KBM smo pripravili posebno ponudbo za nove in obstoječe poslovne partnerje. 
 
Novi komitenti 
 
Paket dobrodošlice za pravne osebe in zasebnike 
 
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 
 
Novi in obstoječi komitenti  
 
Ugodnejši pogoji financiranja 
 
 Kratkoročni krediti Dolgoročni krediti 
Namen kredita financiranje tekočega 

poslovanja, obratnih sredstev … 
razvoj konkurenčnega 
gospodarstva in 
internacionalizacije 

Ročnost kredita do 1 leta do 7 let 
Obrestna mera od EURIBOR (3-/6-mesečni) + 

1,5 % p.a. 
EURIBOR (6-mesečni) + 1,7 % 
p.a.* 

Strošek odobritve v skladu z veljavno tarifo brez 
Stroški vodenja 
kredita v 
odplačevanju 

brez 
 

v skladu z veljavno tarifo 

* Pri izračunu OM se upošteva 6-mesečni EURIBOR, veljaven na 21. januar 2016.  
 
Pogoji za odobritev/koriščenje posebne ponudbe: 
 
- Posebna ponudba je omejena in velja do porabe sredstev oziroma do 30. junija 2016. 
- Obrestna mera, ki je odvisna od bonitete kreditojemalca, velja za komitente, ki poslujejo s 

transakcijskim računom, odprtim v Novi KBM. 
- Nova KBM odobri kredit in paket oziroma storitve v paketu v skladu s predpisi banke.  
- Novi komitenti, ki bodo želeli pri banki najeti kredit po posebni ponudbi, niso upravičeni do 

Paketa dobrodošlice. 
 
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 

 


