KO VESTE, DA LAHKO
PRIČAKUJETE VEČ.

SKB Prestige
Ker ste središce našega sveta

3

Prestige – ko veste, da lahko
pričakujete več
SKB je vaš partner, ki mu lahko zaupate. Naše izkušnje,
sposobnost, diskretnost in prilagajanje vašim potrebam z
bančnimi in finančnimi rešitvami so naše glavne smernice.
Za nas ste pomembni vi. Sledili bomo vašemu poslovnemu
tempu in načinu življenja s pripravo za vas najboljših finančnih
rešitev.

Vedno tu – za vas
Vaš osebni bančnik, ki ga odlikujejo strokovna odličnost,
zaupnost in diskretnost, vam bo pomagal pri izbiri
najboljše bančne rešitve. Je strokovnjak na finančnem in
zavarovalniškem področju, predstavil pa vam bo tudi različne
možnosti financiranja naložb in možnosti oplemenitenja vaših
sredstev ter različne oblike zavarovanj.
Z vami bo razvil dolgoročen partnerski odnos, ki je veliko bolj
poglobljen od klasičnega bančnega poslovanja. Za vas vedno
našel čas, saj je vaše zadovoljstvo merilo našega uspeha.
Ponudba, ki presega meje standardnega, bo prilagojena
vašim željam.
Skupaj z družinskimi člani se lahko odločite, da bo vaš osebni
bančnik skrbel tudi za njihovo bančno poslovanje in si tako
olajšate družinsko finančno poslovanje.

4

Prestige ponudba za vas
S skrbno analizo vaših potreb in finančnih pričakovanj smo
pripravili posebno ponudbo ekskluzivnih bančnih produktov,
namenjeno našim najpomembnejšim strankam.
Prestige ponudba sledi najvišjim standardom ter lahko
zadovolji vaše še tako visoke finančne cilje in želje. Namenjena
je vam, ki razpolagate z večjim finančnim premoženjem v banki,
ki imate višje redne prilive, vam, ki zahtevate in pričakujete več.
Vedno znova bomo ponudbo prilagajali vašim potrebam in
željam, ki jih bomo spoznavali skupaj z vami.
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Vsakodnevno bančništvo
Prestižni bančni produkti, ki izražajo vaš življenjski slog vsak dan:

Prestige osebni račun
V primerjavi z drugimi bančnimi računi vam Prestige osebni
račun ponuja vrsto prednosti in ugodnosti:
brezplačen limit v višini 3.500 EUR za dovoljeno
prekoračitev stanja na računu, z ugodnejšo obrestno
mero;
limit za dnevni dvig na bankomatu v višini 1.500 EUR;
brezplačni dvigi na bankomatih v Sloveniji in državah EU,
kjer je plačilno sredstvo evro;
Prestige Visa debetna kartica omogoča brezstično
plačevanje - hitro, brez dotika in varno;
brezplačno nezgodno zavarovanje s 24-urnim kritjem za:
- primer nezgodne smrti z zavarovalno vsoto 8.500 EUR;
- linearno invalidnost od 0 % dalje z zavarovalno vsoto
16.500 EUR;
poravnavanje obveznosti prek direktnih obremenitev in
trajnih nalogov.

.
..
.
.






.

S Prestige osebnim računom pridobite tudi črno brezstično
Prestige Visa debetno kartico, ki vizualno odstopa od vseh
drugih kartic in odraža prestižno neomejenost.

1234 5678 9012 3456
IME PRIIMEK

12/20

Info SMS - zagotovite si boljšo preglednost poslovanja na
svojem osebnem računu ter povsem enostaven nadzor nad
varčevanji, limiti in depoziti. Več na: www.skb.si/info-sms

Prestige osebni račun vas tudi razvaja, saj vam zagotavlja
ugodnosti pri naših poslovnih partnerjih – uživajte v
življenju, ki ga krojite sami. Več na: www.skb.si/prestige
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Lahko naročite tudi prestižno brezstično Zlato Visa Prestige
plačilno-kreditno kartico, ki vam omogoča preprosto
brezstično negotovinsko plačevanje na prodajnih mestih
doma in v tujini, označenih z znakom Visa.
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.

Lastnosti Zlate Visa Prestige kartice:
omogoča vam odloženo plačilo ali kredit brez
stroškov odobritve. Mesečni delež ugodnega obročnega
odplačevanja obveznosti določate sami, preostanek dolga
pa prenesete v naslednji mesec;

.
.
.

individualno določena višina mesečnega limita porabe;
brezplačno Zavarovanje kartic plus, s katerim zavarujete
svoje SKB kartice, hkrati pa tudi svoje osebne predmete;

Zlata Visa Prestige kartica vam zagotavlja odlične pogoje
poslovanja:

.
.

samo za vas je prvo leto Zlata Visa Prestige kartica
brezplačna;
ob letni porabi, določeni v Ceniku storitev SKB za
prebivalstvo, pa boste kartico lahko tudi pozneje
uporabljali brezplačno.

.
.
.
.
.

izjemne oblike dodatnih zavarovanj (zavarovanje za
primer nezgodne smrti, zdravstvena asistenca, podaljšana
garancija proizvajalca, zamuda leta ali prtljage, pomoč na
potovanjih, ...), ki so imetnikom na voljo samodejno in
brezplačno;







varno poslovanje, ker je kartica opremljena s čipom in ker
nakupe potrdite z vnosom osebne številke PIN;
omogoča brezstično plačevanje
dotika in varno;

- hitro, brez

možnost pridobitve dodatne Zlate Visa Prestige kartice
za vaše najbližje;
posebna globalna servisna pomoč (GCAS);
dodatne ugodnosti in popusti.

Poskrbite za dodatno preglednost in varnost pri poslovanju
z brezstičnimi karticami - naročite varnostni SMS!
Varnostni SMS vas takoj obvesti o dvigu gotovine na
bankomatu, nakupu na prodajnem mestu, nakupu prek spleta
in telefona v Sloveniji ali v tujini.
Več na: www.skb.si/osebne-finance/kartice/varnostni-sms

Sodobne bančne poti
Ker želimo, da svoj čas porabite tako, kot si želite, vam
ponujamo rešitve, s katerimi boste prihranili čas in denar. Z
uporabo Sodobnih bančnih poti lahko preprosto in varno
opravljate bančne storitve kadarkoli in od koderkoli - v udobju
svojega doma, v službi ali na počitnicah.
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Sefi

Financiranje

SKB varuje vaše dragocenosti po vaših željah in merilih ter z
izbiro ustrezne velikosti sefa.

Načrtujete nakup nove nepremičnine, hiše, vikenda,
čolna, avtomobila …? Pomagali vam bomo pri odločitvi za
najprimernejšo obliko financiranja vaših majhnih ali velikih
želja in načrtov. Izbrali boste tisto, kar bo najbolj ustrezalo
vašim potrebam ter osebnim in poslovnim okoliščinam.
Ponujamo vam:

Oplemenitite svoja sredstva z razpršenimi naložbami
Oplemenitite svoja sredstva po vaši meri. Izbirate lahko med
različnim produkti, ki bodo prilagojeni vašim željam. Da
boste svoja sredstva lahko razpršili med različne naložbe glede
na svoje kratko- in dolgoročne cilje, vam bomo vedno svetovali
najboljšo izbiro. Odločite se lahko za:

.
.
.
.






kratko- in dolgoročne depozite ter varčevanja;
vrednostne papirje (domače in tuje);
investicijske sklade;
strukturirane produkte.

Prestige klub SKB Privatnega bančništva
Za stranke, ki potrebujete nasvet pri sprejemanju primernih
naložbenih odločitev, smo v SKB Privatnem bančništvu
pripravili storitev Prestige klub, ki vam omogoča storitev
investicijskega svetovanja, dostop do ekskluzivnih
investicijskih produktov in storitev ter ugodnosti pri
poslovanju s finančnimi instrumenti. Visoko usposobljeni
bančni strokovnjaki vam bodo predlagali skrbno izbrane
finančne rešitve za nadaljnje plemenitenje vašega premoženja.

.
.
.
.
.







kratko- in dolgoročne gotovinske kredite;
avtomobilski kredit;
stanovanjski kredit;
lombardni kredit;
lizing.

Zavarovanja
Prava izbira zavarovanj nam zagotovo daje občutek varnosti,
ki ga v tem svetu, polnem nepredvidljivih situacij in skrbi za
najbližje, resnično potrebujemo. V SKB vam bomo pomagali pri
izbiri zavarovanja, ki vam bo omogočalo zagotavljanje dodatne
finančne varnosti in hkrati oplemenitilo vaše premoženje.

Osebna zavarovanja

.
.

življenjsko zavarovanje za primer smrti;
življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja.

Premoženjska zavarovanja

.
.
.
.






stanovanjsko zavarovanje;
avtomobilsko zavarovanje;
nezgodno zavarovanje;
turistično zavarovanje.

Zdravstvena zavarovanja

.

Zavarovanje Best Doctors
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Pridite in se pridružite SKB
Za vse drugo bomo poskrbeli mi. Na spletni strani
www.skb.si preverite ugodnosti in ponudbe za nove stranke.
Če ste naša stranka in je Prestige ponudba prava za vas,
samo pristopite k svojemu osebnemu bančniku, ki vam
bo uredil vse potrebno. Preprosto in hitro boste dobili vse
produkte, ki presegajo meje standardnega.
Več na: www.skb.si/prestige

SKB Privatno bančništvo
V SKB Privatnem bančništvu strankam z višjim finančnim
premoženjem nudimo ekskluzivne bančne in finančne
storitve. Ob podpori Société Générale Private banking, ene
izmed vodilnih evropskih bank privatnega bančništva, vam
omogočamo:

.
.
.
.






izkušnje, stabilnost in tradicijo banke SKB ter Skupine
Société Générale;
osebni pristop z izkušenimi privatnimi bančniki;
Prestige paket privatnega bančništva za vsakodnevno
bančno poslovanje;
dostop do storitev Prestige kluba, ki vam omogoča storitev
investicijskega svetovanja ter dostop do investicijskih
produktov in storitev;

.

po meri krojene finančne produkte in storitve.

Več na:
www.skb.si/osebne-finance/skb-privatno-bancnistvo
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