
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSEBNA PONUDBA ZA ZAPOSLENE V PODJETJIH ČLANIH PODJETNIŠKO 
TRGOVSKE ZBORNICE PRI GOSPODARSKI ZBORNICI SLOVENIJE 

 
Spoštovani, 
 
veseli nas, da Vam v nadaljevanju lahko predstavimo ponudbo naše banke za fizične osebe. Pogoje 
smo oblikovali za zaposlene v podjetjih, ki so člani Podjetniško Trgovske Zbornice pri GZS in njihove 
ožje družinske člane (zakonski oziroma izvenzakonski partner).  
Vabimo Vas, da se seznanite z našo ponudbo in se oglasite v Banki Volksbank d.d.. Ponudba velja 
do 30.06.2011 in velja za novo sklenjene posle. Omenjena ponudba se izključuje z morebitnimi 
drugimi akcijami Banke Volksbank d.d.. 
 

POSEBNE UGODNOSTI in PREDNOSTI POSLOVANJA Z BANKO VOLKSBANK D.D. 

• ob otvoritvi transakcijskega računa, na katerega boste prejemali plačo, vam prvih 6 
mesecev ne bomo zaračunavali mesečnih stroškov vodenja računa 

• pri prvi odobritvi limita na računu vam ne bomo obračunali stroška odobritve limita,  
plačali boste  samo morebitni strošek zavarovanje limita 

• polovična članarina za plačilno kreditno Activa MasterCard kartice za prvo leto 
• brez stroškov aktivacije Volksbank OnLine za spletno poslovalnico Volksbank @Online, plačate samo 
OTP čitalec, mesečne uporabnine NE zaračunavamo 

• brezplačni dvigi gotovine z Activa Maestro kartico na vseh bankomatih v Sloveniji in Evropski 
Monetarni Uniji 

• posredovanje pri sklenitvi življenjskih, nezgodnih in premoženjskih zavarovanj 
• zelo ugodne obrestne mere, ki so nižje od veljavnih obrestnih mer po sklepu o obrestnih merah banke 
za pridobitev stanovanjskih posojil z ročnostjo do 30 let vezanih  na Euribor 

• zelo ugodne obrestne mere, ki so nižje od veljavnih obrestnih mer po sklepu o obrestnih mrah banke  
za pridobitev potrošniških posojil z ročnostjo do 20 let vezanih  na Euribor 

 
 



 
 
 
 
          
 
V skladu s sprejeto strategijo gojimo oseben pristop do strank, smo prilagodljivi, ter storitve 
opravljamo hitro, kakovostno in zaupanja vredno. 
 
Vljudno vabljeni v center finančnih rešitev. 
 

Direktor področja za poslovanje 
s prebivalstvom 

Pomočnica direktorja področja za poslovanje s 
prebivalstvom 

Budna Roman l.r. Saša Pirc l.r. 

 
 
 
Stanovanjska posojila 
Posojila z ugodno obrestno mero so namenjena nakupu, gradnji in prenovi nepremičnine, pridobitev 
soglasij in komunalnega opremljanja zemljišč, poplačilo obstoječih obveznosti iz naslova stanovanjskih 
posojil, izplačilo dednih deležev in deležev ob razvezi zakoncev z dogovorjeno nižjo obrestno mero. 
 

 



 
 
 
 
          
Potrošniška posojila 
Posojilo je lahko namenjeno nakupu potrošnih dobrin (motorna vozila, računalniška opreme, pohištva, 
potovanja), poplačilu obstoječih kreditnih obveznosti ali gotovinsko izplačilo na transakcijski račun 
kreditojemalca z dogovorjeno nižjo obrestno mero.  
 

 
Transakcijski račun in limit na računu 
Omogočamo vam brezplačno otvoritev multivalutnega transakcijskega računa. Po prejemu prvega 
priliva plače na račun vam lahko odobrimo dovoljeno prekoračitev oz. limit do višine ene plače brez 
plačila zavarovalne premije. Po prejemu 3 plač na račun pa vam lahko odobrimo limit v 3-4 kratnik 
plače ob ustrezni obliki zavarovanja.  
Za vas bomo brezplačno izdelali Cirrus Maestro kartico transakcijskega računa, s katero lahko 
dvigujete gotovino in plačujete blago in storitve na prodajnih mestih označenih z nalepko Cirrus 
Maestro. Obe storitvi lahko uporabljate tako doma kot tudi  v tujini. Komitenti Banke Volksbank 
d.d. lahko dvigajo gotovino na vseh bankomatih v Sloveniji in Evropski monetarne uniji 
brez stroškov. 



 
 
 
 
          
Plačilno kreditna kartica 
Nudimo vam običajno ali zlato plačilno kartico Activa MasterCard. Obe kartici sta opremljeni s čipom, 
kar zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti. Zlata plačilna kartica Activa Mastercard je namenjena 
strankam s posebnimi zahtevami. Opremljena je z vašo sliko, kar povečuje varnost poslovanja in daje 
kartici posebno osebno noto. 
S plačilno kartico Activa Mastercard lahko plačujete blago in storitve na vseh mestih označenih z 
oznako MasterCard, doma in v tujini, ter dvigujete gotovino v bankah in na bančnih avtomatih tako v 
Sloveniji kot v tujini. Za plačila s kartico vam banka mesečno bremeni transakcijski račun. Dan 
bremenitve transakcijskega računa si izberete sami.  

 

Spletna poslovalnica @Volksbank Online 
Ste si vedno želeli imeti banko, ki bo za vas odprta 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 365 dni na leto? 
Uporaba spletne poslovalnice Volksbank Online vam omogoča prav to! Nič več vam ne bo treba hiteti 
v banko in čakati v vrsti, svoje finance lahko varno urejate kadarkoli iz domačega naslonjača.  

Varčevanje 
Že razmišljate kam boste naslednje leto odšli na počitnice? Morda pa si želite kupiti nov avto, ali pa 
vikend hišico? Varčevati lahko začnete že danes. V Banki Volksbank d.d. imamo za vas pripravljen 
prilagodljiv sistem varčevanja, kjer si sami izberete mesečni znesek varčevanja in sami določite kako 
dolgo boste varčevali. 

 



 
 
 
 
          
 
 

e-obresti 
Volksbank e-obresti je elektronski varčevalni račun, ki je v prvi vrsti namenjen varčevanju. 
Sredstva na računu vam plemenitimo z višjo obrestno mero kot na klasičnem računu, sredstva pa so 
vam dnevno razpoložljiva v okviru urnika plačilnega prometa banke. Poslovanje z računom poteka 
preko spletne banke Volksbank ter je zelo enostavno in varno, z njim pa lahko poslujete kjerkoli in 
kadarkoli – potrebujete le dostop do interneta. S tem je zagotovljena nenehna dostopnost sredstev 
na Volksbank e-obrestnem računu in natančen pregled nad poslovanjem. Svoja sredstva preprosto 
prenesete na svoj elektronski varčevalni račun in jih prepustite plemenitenju. Ko jih potrebujete, jih 
prav tako enostavno in brezplačno prenesete nazaj. Odprtje Volksbank e-obrestnega računa poteka 
preko spletne strani www.e-obresti.si in ne zahteva menjave banke. 

 
Osebna zavarovanja  
Med naše storitve uvrščamo posredovanja pri sklepanju življenjskih zavarovanj. Gre za 
zavarovanja zavarovalnice Victoria-Volksbanken delniške zavarovalne družbe. Tako lahko na 
enem mestu poskrbite tudi za  brezskrben pogled v vašo prihodnost.  
Izbirate lahko med višino mesečnega zneska varčevanja ter med načinom izplačila – v enkratnem 
znesku ali v obliki rente. Dohodek iz življenjskih zavarovanj ni obdavčen, če zapade v izplačilo po 
poteku 10 let od začetka varčevanja.  
V poslovnih enotah Banke Volksbank d.d. lahko  sklenete tudi polico nezgodnega zavarovanja ali 
zavarujete svojo nepremičnino. 
 

 


