ZLATI
PAKET

Dobro je vedeti
V SKB ima vsaka stranka svojega bančnika, ki vam svetuje in za
vas ureja bančne posle.
Za sestanek z njim se lahko dogovorite:

.
.

prek SKB TEL (01) 471 55 55 ali

izpolnite spletni obrazec na:
www.skb.si/osebne-finance/zamenjam-banko.

Osebni bančnik vas bo pričakal v izbrani poslovalnici SKB na
dogovorjen dan in ob dogovorjeni uri.
SKB produkte odobrava skladno s poslovno politiko banke.
Brošura velja od 7. 5. 2018.

www.skb.si / SKB TEL (01) 471 55 55
Pridružite se nam na facebook.com/BankaSKB
Produkcija: SKB d.d., Foto: iStockphoto

ZLATI PAKET

Za morebitne napake v tisku ne odgovarjamo.
ZLPFOBRO0518

.

Sodišče, pri katerem je SKB banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4,
Ljubljana, vpisana: Okrožno sodišče v Ljubljani Matična številka:
5026237 Znesek osnovnega kapitala: 52.784.176,26 EUR

.

KER OD BANKE PRIČAKUJETE VEČ

Z Zlatim paketom lahko ustvarite
svojo zlato zgodbo
Bančni paket si sestavite po meri. Izberite le tiste
produkte, ki jih potrebujete in si zagotovite brezplačno
vodenje osebnega računa in brezplačno uporabo
spletne/mobilne banke do 18 mesecev.

!

Več produktov izberete, večji bo vaš prihranek.

Preprosto do Zlatega paketa - odprite Zlati osebni račun
in v 2 mesecih izberite vsaj še enega izmed produktov v
paketu:

.
.
.
.
.
.
.

SKB NET spletna banka ali MOJ@SKB mobilna banka;
Zlata Mastercard kartica;
Zlata Visa kartica*;

Nagrajujemo in spodbujamo tudi družinsko poslovanje.
Obogatita družinski proračun in se s partnerjem odločita
za Najin paket. Dva osebna računa prinašata še večji
prihranek – za oba kar 6 mesecev brezplačnega
vodenja računa, lahko pa tudi brezplačno uporabo
spletne/mobilne banke.
Zlati osebni račun izpolni tudi najzahtevnejša
pričakovanja strank. Z njim pridobite dodatne
ugodnosti:

.

brezplačno brezstično Zlato Visa debetno kartico s
katero lahko varno in enostavno plačujete v trgovinah
in prek spleta;

.

brezplačni limit v višini 2.000 EUR na Zlatem
osebnem računu.

Zavarovanje kartic plus;
zavarovanje** (PaketDom, Avtomobilsko, Življenjsko ali
Zavarovanje za primer brezposelnosti kreditojemalca);
Zavarovanje Best Doctors;
Varčevalni račun zvestobe ali Varčevalni račun s ciljem.

!

Z vsakim izbranim produktom si zagotovite
3 mesece brezplačnega vodenja osebnega
računa in brezplačne uporabe spletne/mobilne
banke.

* Zdravniki, zobozdravniki, odvetniki in notarji lahko izberejo tudi
Zlato Visa Prestige kartico.
** Ob sklenitvi zavarovanja se kot ugodnost štejeta kar 2 zavarovanji.
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Več na: www.skb.si/osebne-finance/paketi
Preverite prihranke in se prepričajte, da je zamenjava
banke hitra in preprosta.

