Varnost pri poslovanju s plačilnimi
karticami je ključnega pomena,
tako imenovane pametne kartice pa
omogočajo najvišjo raven varnega
poslovanja. Višjo varnost pri spletnem
nakupovanju pa zagotavlja mednarodni
varnostni standard »3-D Secure«,
podprt s strani MasterCard (MasterCard
SecureCode) in Visa (Verified by Visa),
ki se uporablja za preverjanje pristnosti
uporabnikov kartic. »3-D Secure«
tehnologijo lahko uporabljate vsi imetniki
NLB Plačilnih kartic MasterCard in Visa in
s tem zmanjšate možnost zlorabe oziroma
nepooblaščene uporabe vaših kartic. Kljub

preprosti uporabi, pa pomeni višjo raven
varnosti uporabe kartic tako za imetnike
kot za spletna prodajna mesta.
Za uporabo morate »3-D Secure« najprej
aktivirati, kar popolnoma preprosto
storite že ob prvem spletnem nakupu na
spletnem prodajnem mestu, ki omogoča
njegovo uporabo. Pri tem pa ni potrebno
nameščati dodatne strojne opreme.
Spletna mesta podprta s tehnologijo
»3-D Secure« prepoznate po logotipih
MasterCard® SecureCode™ ali Verified
by Visa™. Več o »3-D Secure«, aktivaciji
in nadaljnji uporabi si lahko preberete na
www.nlb.si/3d-secure.

Ali že veste katera je najhitrejša pot do banke?
Spletna banka NLB Klik – banka v
kateri si najhitreje, najbolj enostavno
in pregledno uredite finance po svoje.
Kjerkoli in kadarkoli, 24 ur na dan,
vse dni v letu. Plačevanje obveznosti,
pregled stanja in prometa na računu
ter pregled kartičnega poslovanja,
oddaja zahtevka za izdajo plačilnih
kartic, pregled stanja varčevanj, vezava
depozitov … in to še ni vse. Vodenje
domačega proračuna in pregled
premoženja v sklopu NLB Klika.
Storitev Moja finančna slika vam
omogoča spremljanje prejemkov in
izdatkov ter pregled vaših sredstev in
dolgov na izbrani mesec in skozi čas.
Nastavite si lahko tudi mesečne in letne
ciljne vrednosti prejemkov in izdatkov
po posameznih kategorijah. NLB Klik
se bo postopoma naučil in vam izdatke
razvrščal avtomatsko, vi pa boste v
vsakem trenutku vedeli, koliko ste
glede na želene limite v posamezni
kategoriji že porabili. Tako boste

imeli domači proračun in premoženje
vedno pod nadzorom. Le klik vas
loči od novega, preglednejšega in

naprednejšega NLB Klika, s katerim
zagotovo prihranite čas in denar.

Obveščamo vas, da smo s 1. januarjem 2012 prenehali pošiljati plačilne naloge za plačilo mesečne porabe na NLB Plačilnih
karticah. Račun in sklic za plačilo mesečne porabe bosta navedena na izpisku mesečne porabe ter prilagojena nalogu UPN.
Mesečno porabo na vaši NLB Plačilni kartici lahko poravnavate tudi z direktno bremenitvijo z NLB Osebnega računa.

Uredite si finance po svoje

Ostalo

Šport

Nova storitev Moja finančna slika vam omogoča spremljanje prejemkov
in izdatkov ter pregled vaših sredstev in dolgov na izbrani mesec in
skozi čas. Tako imate porabo in premoženje pod nadzorom.
Nastavite si lahko mesečne in letne ciljne vrednosti prejemkov in
izdatkov po posameznih kategorijah.
NLB Klik se bo postopoma naučil in vam izdatke razvrščal avtomatsko,
vi pa boste v vsakem trenutku vedeli, koliko ste glede na želene limite
v posamezni kategoriji že porabili. Na voljo vam je več različnih grafov,
ki nudijo celovit vpogled v vaš denarni tok.
Moja finančna slika omogoča pregled prejemkov in izdatkov na NLB Osebnih računih
s katerimi poslujete ter stanje dolgov in premoženja, ki ga imate pri NLB d.d. ali drugih
finančnih inštitucijah.

www.nlb.si/klik

Kontaktni center: 01 477 20 00

Promocijska besedila so informativne narave. Za napake v tisku in morebitne skrite napake v zvezi s tiskom ne prevzemamo odgovornosti. Pridržujemo si pravico do sprememb. Ob sklenitvi pogodbe v banki preverite veljavne pogoje in lastnosti storitve.

Varno nakupovanje prek spleta

