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Teden odprtih vrat v Hypu v Ljubljani in Domžalah
Ob dnevih odprtih vrat Hypo poslovalnic v Ljubljani in Domžalah, od
ponedeljka, 15. junija, do petka, 19. junija 2015, smo za vse, ki se bodo
oglasili v eni od teh poslovalnic, pripravili posebno ponudbo ugodnih in
inovativnih storitev.
V času tedna odprtih vrat bomo v Hypu vsem, ki bodo na novo sklenili iQ transakcijski
račun, tega vodili brezplačno za vedno, vsem, ki bodo sklenili enega izmed izbranih
bančnih paketov (PLUS, E ali TOP), bomo tega vodili brezplačno šest mesecev. Ob
sklenitvi ene izmed teh storitev pa bomo podarili še 2.000 točk Hypo Kluba. Točke lahko
zamenjate za praktično darilo, popusti pri Hypo storitvah ali eno izmed ugodnosti pri več kot
25 poslovnih partnerjih.
Teden odprtih vrat poteka v naslednjih Hypo poslovalnicah:
•

poslovalnica Stekleni dvor, Dunajska cesta 117, Ljubljana;

•

poslovalnica Center, Slovenska cesta 29, Ljubljana;

•

poslovalnica Trg OF, Trg Osvobodilen fronte 12, Ljubljana;

•

poslovalnica Moste, Zaloška cesta 51, Ljubljana;

•

poslovalnica Šiška, Trg komandanta Staneta 8, Ljubljana;

•

poslovalnica Domžale, Ljubljanska cesta 82, Domžale.

Hypo poslovalnice so odprte od ponedeljka do petka, med 8. in 12. uro ter 13. in 16.30 uro.
Hypo poslovalnica Stekleni dvor pa je odprta brez vmesne prekinitve, med 8. in 16.30 uro.
Podrobnosti storitev iz posebne ponudbe
IQ transakcijski račun:
•

brez stroškov vodenja računa za vedno;

•

brezplačni dvigi gotovine s Hypo Maestro kartico na bankomatih Hypo banke v
Sloveniji;

•

možnost plačevanja rednih mesečnih obveznosti preko trajnih nalogov in SEPA
direktnih obremenitev;

•

zbiranje in koriščenje točk zvestobe v Hypo Klubu, www.hypoklub.si;

•

izpisek mesečnega prometa na računu;

•

možnost varnostnega SMS obveščanja o spremembah na računu;

•

v Hypu uredimo vse potrebno za prenos poslovanja in zamenjavo banke.

Hypo paketi bančnih storitev:
•

brez stroškov vodenja paketa prvih šest mesecev;

•

izbor paketa bančnih storitev glede na način življenja (PLUS; E ali TOP);

•

celovit splet bančnih storitev za enostavno in napredno finančno poslovanje ter
upravljanje vaših sredstev;

•

široka paleta aktivnih bančnih storitev (osebni račun, plačilne in kreditne kartice, limiti,
trajniki, SEPA DD, dvigi na bankomatih, SMS obveščanje, spletna banka
HYPOnet,…);

•

bogat nabor zavarovalnih storitev (zavarovanje kartic, nezgodno zavarovanje,
zavarovanje na potovanjih v tujini, zavarovanje asistence na cesti zaradi okvare
vozila, zavarovanje kupljenega blaga, zavarovanje domske asistence, …);

•

zbiranje in koriščenje točk zvestobe v Hypo Klubu, www.hypoklub.si;

•

enkratno mesečno nadomestilo za vse storitve, združene v paketu.

Vabljeni!
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