Bančništvo

Z novimi produkti v pomlad
Novosti. Nekatere banke, ki so prisotne v Sloveniji, smo vprašali,
kakšne so novosti v prihodnjih mesecih za gospodarske družbe ter kaj
pripravljajo na področju digitalizacije.
Katarina Pernat

NKBM je kot prva
banka v Sloveniji
uvedla storitev
E-gotovina.

banko ravno splet ter mobilni telefon, poslovalnice pa
ohranjajo pomembno, vendar precej drugačno vlogo.
Ta je osredotočena na svetovalno funkcijo in ne več na
obdelavo transakcij,« še dodaja Golobova.
Na NLB želijo svojim komitentom omogočiti
poslovanje z banko on–line preko različnih sodobnih digitalnih prodajnih poti. Že sedaj ponujajo
svojim komitentom, ki so pravne osebe, uporabo
mobilne aplikacije Klikpro. »To je mobilna aplikacija
za pametne mobilne naprave, ki omogoča izvajanje
enostavnih bančnih poslov 24/7. Omogoča dostop do
informativnih vsebin, do svojih poslovnih računov,
pregled poslovanja na poslovnih karticah, plačilo
obveznosti in naročilo nove storitve. Zato želimo v
kratkem Klikpro nadgraditi za sklepanje kreditov in
limitov na poslovnih računih pravnih oseb, vanj pa
bomo pripeljali tudi video klic in spletni klepet,« še
sporočajo iz NLB.
Abanka: prilagajajo informacijsko tehnologijo
Tudi v Abanki pravijo, da nenehno posodabljajo svoje
produkte glede na trende in želje svojih uporabnikov.
»Tako bomo tudi v roku naslednjega pol leta poskrbeli
za nadgradnjo naprednih poti in s tem olajšali poslovanje pravnim osebam. V Abanki nenehno skrbimo
za spremljavo trendov in temu skušamo tudi slediti. V
skladu s trendi nadgrajujemo in prilagajamo informacijske tehnologije ter jih prilagajamo poslovnim
potrebam banke,« je še dodala Eva Možina iz Abanke.
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NKBM: posebni paketi
NKBM je z letom 2017 pripravila poseben poslovni
paket, ki po enotni tarifi omogoča opravljanje
najpogostejših bančnih storitev. »Na voljo sta Modri
in Zmagovalni paket za zahtevnejše stranke. Novost
preteklega leta je tudi storitev E-gotovina, ki jo je
Nova KBM uvedla kot prva banka v Sloveniji. Storitev
strankam omogoča naprednejše, enostavnejše in
bolj varno gotovinsko poslovanje z nižjimi stroški.
Prenovljena je bila tudi mobilna banka mBank@
Net, ki jo lahko uporabljajo zasebniki in podjetniki. Mobilna banka med drugim omogoča vstop s
prstnim odtisom ter hitro plačevanje s skeniranjem.
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V NLB želijo v
bližnji prihodnosti
omogočiti sklepanje
hitrih kreditov in
hitrih limitov za
segment malih
podjetij preko
mobilne banke
Klikpro.

NLB: hitri krediti in limiti
Največja banka NLB sporoča, da so že v lanskem
letu pričeli s trženjem hitrih kreditov in hitrih limitov
na poslovnih karticah za segment malih podjetij.
»Osredotočili smo se na upoštevanje vnaprej določenih pogojev, ki jih mora izpolniti stranka in na odzivni
čas za sklenitev kreditnih pogodb. Skladno s tem
želimo v bližnji prihodnosti omogočiti sklepanje hitrih
kreditov in hitrih limitov za segment malih podjetij
preko nove tržne poti mobilne banke Klikpro, kar
pomeni spremembo načina obravnave. Nadgradili
bomo tudi mobilno denarnico NLB Pay za poslovne
stranke,« je pojasnila Špela Golob iz NLB. Za pospeševanje kreditiranja malih podjetij se povezujejo s
Slovenskim podjetniškim skladom, razvojnimi centri
oz. agencijami ter obrtnimi zbornicami, »ki za kredite
z ugodnejšo obrestno mero nudijo subvencijo ali
dodatno zavarovanje v obliki garancij za komitente, ki
nimajo ustreznih zavarovanj za tržni kredit«.
Na NLB poudarjajo, da bo bančništvo v prihodnosti
usmerjeno v digitalizacijo, ki bo komitentom ponujala
enostavne in napredne bančne storitve. »Ta trenutek
kaže na prevlado mobilnih tehnologij in temu seveda
sledimo tudi v NLB. Pri vsekanalnem načinu poslovanja sta glavna kanala interakcije med strankami in
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Uporabljajo ga lahko vsi, ki imajo tudi dostop do
spletne banke. Uporaba pa je brezplačna,« pravi Nina
Malec Poklič iz Nove KBM. Glede ostalih novosti so
nekoliko skrivnostni oziroma pravijo, da o njih še ne
morejo govoriti.
SID: ugodna financiranja
Največ novosti za podjetja pripravljajo v SID banki.
Glede na gospodarske razmere, ugotovljene tržne
vrzeli ter potrebe slovenskih podjetij po dolgoročnem
financiranju naložb v tehnološki razvoj, raziskave
in inovacije, ki so temelj večje produktivnosti in
konkurenčnosti gospodarstva v ostri mednarodni
konkurenci, je SID banka aprila 2018 podjetjem vseh
velikosti ponudila nov program financiranja tehnološko-razvojnih projektov.
Program, ki ga SID banka izvaja neposredno, ima
naslednje značilnosti: vrednost kredita od 100 tisoč
do 15 milijonov evrov, ugodna obrestna mera, ročnost
od 6 do 12 let, moratorij na odplačilo glavnice od 2 let
do največ polovice ročnosti kredita, financiranje do
85 odstotkov celotnih stroškov raziskovalno-razvojnega projekta oziroma do 75 odstotkov upravičenih
stroškov naložbenega projekta. Financira se lahko
raziskovalno-razvojne projekte (pridobivanje novih
znanj in spretnosti, katerih cilj je razvoj novih ali

izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev; izdelava
prototipov, predstavitve, pilotni projekti, preizkušanje
novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev;
raziskave z namenom razvoja novih ali izboljšanih
izdelkov, procesov ali storitev), naložbene projekte naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva
(vzpostavitev nove poslovne enote, povečanje
raznovrstnosti proizvodnje, bistvene spremembe v
proizvodnem procesu), so pojasnili pri SID banki.
Na področju neposrednega financiranja SID banka
do konca prve polovice leta 2018 načrtuje razvoj še
naslednjih finančnih programov, ki jih bo izvajala s
podporo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo z izvajanjem ukrepa finančnega inženiringa:
program za spodbujanje internacionalizacije MSP,
program za spodbujanje naložb za trajnostno rast
turizma, program za spodbujanje naložb v lesno-predelovalni industriji.
SID banka in Evropski investicijski sklad (EIF) sta
konec leta 2017 vzpostavila svoj prvi, 100 milijonov
evrov obsežen investicijski program »Slovenski
naložbeni program kapitalske rasti«. Cilj programa
je lastniško podpreti slovenska inovativna in hitro
rastoča mala in srednje velika podjetja, mid-cap
podjetja z do 3.000 zaposlenimi ter ustvarjanje novih
delovnih mest v Sloveniji. Marca 2018 je EIF objavil
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Sberbanka
pripravlja produkt,
namenjen
financiranju tujih
dobaviteljev.

poziv finančnim posrednikom – upravljavcem skladov,
ki izpolnjujejo pogoje in so zainteresirani za sodelovanje v naložbenem programu kapitalske rasti. SID
banka in EIF trenutno preverjata potencialne upravljavce skladov, slednji pa preverjajo ciljna podjetja.
Jeseni 2018 bodo izbrani upravljavci skladov že začeli
s prvimi aktivnostmi v okviru naložbenega sklada
kapitalske rasti.
SID banka pripravlja še posredno financiranje v
sodelovanju s komercialnimi bankami in drugimi
finančnimi posredniki, in sicer za posojila za raziskave, razvoj in inovacije podjetij vseh velikosti,
mikroposojila za mikro in mala podjetja, lastniško in
kvazi lastniško financiranje malih in srednje velikih
podjetij ter posojila za energetsko prenovo stavb
javnega sektorja.
Pri SID banki se tudi digitalno posodabljajo. Kot
je pojasnila Mateja Širnik Nejedly, banka trenutno
namešča spletno aplikacijo, preko katere bodo podjetja (komitenti SID banke) vnašali poročila, ki so jih
skladno s kreditno pogodbo ter splošnimi posebnimi
pogoji dolžni poročati. »Rešitev omogoča avtomatsko
obveščanje komitentov o rokih za oddajo poročil, o
morebitnih zamudah in morebitnih zavrnitvah poročil,« je še dodala.

Sberbank: novosti za tuje dobavitelje
V Sberbanki pripravljajo novosti za tujce.
»Pripravljamo produkt, ki bo namenjen financiranju
tujih dobaviteljev, ki poslujejo s slovenskimi uvozniki.
Na področju digitalizacije poslovanja banke izvajamo
prenovo spletne banke, v naslednjih mesecih pa
bomo podjetjem predstavili mobilno banko za podjetja,« je pojasnil Mile Crnović iz Sberbanke.
Sparkasse: novosti za večja podjetja
V Sparkasse bo novost »payment factory« za večja
podjetja, kar predstavlja upravljanje z denarnimi
sredstvi iz enega mesta, običajno centrale podjetja.
»Preko elektronske banke se lahko spremljajo stanja
na računih, pripravljajo in avtorizirajo plačilni nalogi
za vse druge države, kjer je določena skupina podjetij
prisotna. Seveda le, če imajo račune odprte v skupini
Erste bank in Sparkasse. Vsem našim strankam bomo
prav tako omogočili brezplačne dvige na bankomatih
Erste skupine na Hrvaškem, tako da bo dopustovanje
zanje še cenejše,« je povedala Maja Blatnik iz
Sparkasse.gg

Delavska hranilnica

Izberite DELAVSKO HRANILNICO !
Ponujamo vam celostni nabor bančnih storitev,
z najugodnejšim razmerjem med ceno in kakovostjo:
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• brezplačno vodenje transakcijskega računa prvih 6 mesecev,
• brezplačna poslovna kartica Maestro za lažje in varno poslovanje,
• izvajanje plačilnega prometa z najnižjimi zneski provizij,
• elektronska banka Dh-Poslovni brez nadomestila prvih 6 mesecev
ali Dh-Poslovni-Hal,
• mobilna banka Dh-Mobilni brez stroška pristopnine,
• ugodno financiranje za potrebe vašega poslovanja,
• MasterCard kartica z odloženim plačilom brez letnega nadomestila za prvo leto,
• odobritev limita na poslovnem računu,
• možnost najetja POS terminalov,
• garancijsko poslovanje,
• odkup terjatev.
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