POSEBNA PONUDBA ZA ČLANE
DRUŠTVA UPOKOJENCEV GROSUPLJE
Spoštovani,
Smo vseslovenska bančna ustanova s 24-letno tradicijo, ki svojim strankam nudi celotno paleto bančnih
storitev. Imamo 16 poslovnih enot po vsej Sloveniji, naša druga enota pa je nastala prav v Grosupljem po
združitvi s Hranilnico Magro. V Grosupljem smo tako prisotni že vse od leta 1995.
V nadaljevanju vam predstavljamo naše ugodnosti in ponudbo, ki je namenjena samo vam, upokojencem.

PAKET DOBRODOŠLICE

za vse, ki še niste naši komitenti
tri mesece brezplačnega vodenja računa
brezplačna pristopnina na elektronsko banko eLON
brezplačna Activa Maestro kartica
20 položnic brez plačila provizije
redni limit do 600 EUR (komitent mora izpolnjevati pogoje za pridobitev limita)

Ob odprtju rednega osebnega računa članom Društva upokojencev
Grosuplje podarimo dodatnih 20 položnic brez plačila provizije!

SREBRNI PAKET
PLAČUJTE POLOŽNICE BREZ PROVIZIJE!
otvoritev in vodenje osebnega računa
plačilna kartica Activa Maestro
varnostno SMS obveščanje o dvigih in plačilih s kartico
Activa Maestro
neomejeno število dvigov gotovine brez provizije na
vseh bankomatih v Sloveniji in državah EU
plačevanje položnic brez provizije na ime imetnika
Srebrnega paketa (znesek na položnici ne sme biti višji od 500 EUR)
redni limit v višini 600 EUR (komitent mora izpolnjevati
pogoje za pridobitev limita)
strošek vodenja le 3,35 EUR na mesec
mesečni izpisek poslovanja

PODARIMO VAM STROŠKE VODENJA
ZA PRVE TRI MESECE !

HITRI KREDIT
za komitente

PRIVOŠČITE SI ODDIH ALI PA KAJ, KAR SI
ŽE DOLGO ŽELITE, NIKOLI NI PREPOZNO !
kredit do 10.000 EUR
ročnost do 60 mesecev
fiksna obrestna mera od 4,90% do 5,40%
možnost kreditiranja do izpolnjenega 80. leta
starosti (pogoj: predhodno redni račun s prilivi 6 mesecev)

KREDITIRAMO TUDI NEKOMITENTE !

V kolikor imate dodatna vprašanja, smo vam na voljo v Poslovni enoti Grosuplje na Kolodvorski 3, vsak delovnik med 8:30
in 12:00 ter 13.00 in 16:30.
Lahko nas kontaktirate preko telefona, nam pošljete e-sporočilo ali nas osebno obiščete.
01 32 05 512 - Irena Brozovič (irena.brozovic@lon.si)
01 32 05 513 - Stanka Bavdek (stanka.bavdek@lon.si)
www. lon.si

grosuplje@lon.si

