Možnost plačila na obroke brez obresti in
dodatnih stroškov tudi v trgovinah Studio Dormeo!
Odslej lahko v trgovinah Studio Dormeo plačujete na od 2 do 12 obrokov, brez
obresti in brez dodatnih stroškov.

Terme Maribor
Terme Maribor nudijo imetnikom NLB Plačilnih kartic z EnKo posebne ugodnosti v hotelih Bellevue,
Piramida in Orel. Za vsakih 10 evrov nakupa prejmete 1 točko, ki je vredna 1 evro.
Zbrane točke lahko unovčite pri naslednjem nakupu, v celoti ali delno, in sicer do 30. 6. 2013.
V Hotelu Habakuk pa bodo seštevali vaše nakupe opravljene z NLB Plačilnimi karticami in vas nagrajevali s
kuponi za posebna doživetja, odvisno od višine vaših nakupov. Kupone boste lahko izkoristili do 31. 7. 2013.

Medicinsko termalni center Fontana
Medicinsko termalni center Fontana nudi imetnikom NLB Plačilnih kartic z EnKo posebne ugodnosti z MTC
točkami. Za vsakih 8 evrov nakupa prejmete 1 točko, ki je vredna 1 evro. Zbrane točke lahko unovčite pri
naslednjem nakupu, v celoti ali delno, in sicer do 30. 6. 2013. Točke lahko zbirate in koristite le v MTC Fontana.

Šport in wellness Center Harmonija Mengeš
V Šport in wellness Centru Harmonija Mengeš z vsakim plačilom z NLB Plačilnimi karticami z EnKo, tudi
če opravite nakup na obroke, zbirate Lotusove cvetove, in sicer za vsak porabljen evro dobite 1 Lotusov cvet!
Od števila zbranih Lotusovih cvetov je odvisno, s katero od ponujenih storitev podjetja, se boste lahko še
dodatno razvajali vse do 31. 10. 2013.
Več o EnKa ponudbi si oglejte na www.enka.si.

Nakupujte s svojo kartico osebnega računa tudi prek spleta
Vsi imetniki NLB BA Maestro kartic (razen imetniki NLB BA Maestro kartic NLB Toli, NLB Prvega in NLB Osnovnega računa)
boste lahko odslej opravljali tudi spletne nakupe, in sicer v spletnih trgovinah, ki sprejemajo to kartico.
Preprosto: preden boste začeli uporabljati svojo NLB BA Maestro kartico za spletne nakupe, se oglasite v svoji NLB
Poslovalnici, kjer vam bodo kartico ustrezno aktivirali. Pogoj za aktivacijo in opravljanje varnega spletnega nakupovanja je
naročilo na storitev varnostno SMS-sporočilo.

NLB Klik

Varčevanje še nikoli
ni bilo tako preprosto
Odslej lahko v NLB Kliku, kjerkoli in kadarkoli,
sklenem varčevanje za otroka, depozit za družinske
počitnice, naročim plačilno kartico ali preverim stanje
na računu … Vedno sem prva na vrsti in še prihranim
pri plačilu položnic. Pod nadzorom imam tudi svoj
proračun in tako vem, koliko sem zapravila za pasje
priboljške in druge razvade. Preprosto.
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Za uporabo NLB Klika potrebujete osebni ali tablični računalnik oziroma mobilni
telefon z dostopom do interneta.

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.

Na blagajni preprosto povejte, da bi radi plačali na obroke s svojo NLB Plačilno
kartico MasterCard, Visa ali Karanta (ne velja za NLB Posojilni kartici MasterCard
in Karanta ter NLB Poslovno kartico MasterCard). Možnost plačila na obroke bo
zagotovo dobrodošla pri nakupu novega ležišča, odeje ali postelje.

