NLB Osebni računi
Obrestne mere (letno, nominalno)
• vse vrste osebnih računov
EUR
AUD
CAD
HUF
JPY
SEK
CHF
GBP
USD
Ostale valute: HRK, DKK, NOK
Dovoljeno negativno stanje na osebnem računu (limit)
Nedovoljeno negativno stanje na osebnem računu

0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
8,50 %
8,75 %

• na bankomatih drugih bank v Sloveniji in
državah EU* v EUR, SEK in RON
0,51 EUR
• na bankomatih v državah EU*
v ostalih valutah, razen EUR, SEK in RON,
1%, najmanj 2,14 EUR
ter v drugih državah v Evropi in izven Evrope
največ 22,46 EUR
• na POS terminalih drugih bank
1%, najmanj 2,14 EUR
v Sloveniji in tujini
največ 22,46 EUR
*   Evropska Unija
** NLB Skupina: NLB, NLB Razvojna banka, NLB Banka Tuzla, NLB Tutunska banka, NLB
Priština, NLB Montenegro banka, NLB Banka Beograd

Vpogled v stanje računa na bankomatu
• s kartico BA/Maestro na bankomatu NLB Skupine   
brez nadomestila
• s kartico BA/Maestro na bankomatu druge banke v Sloveniji   0,33 EUR
Izpis prometa na bankomatu*
• s kartico BA/Maestro na bankomatu NLB Skupine                 0,17 EUR
• s kartico BA/Maestro na bankomatu druge banke v Sloveniji   0,33 EUR

Dvig večjega zneska v domači gotovini, in sicer nad 5.000 EUR,
je potrebno napovedati najmanj en delovni dan vnaprej.

* Za vsako stran

Dvig večjega zneska v tuji gotovini z osebnega računa je treba
napovedati: za znesek v protivrednosti med 1.000 in 25.000 EUR
dva delovna dneva vnaprej, za znesek v protivrednosti nad 25.000
EUR pet delovnih dni vnaprej.

Izdaja čekovnih blanketov
Navaden čekovni blanket
osebnega računa
čekovni blanket z dotiskom
Darilni ček

Nadomestila za vodenje NLB osebnih računov
Vodenje klasičnega računa
Vodenje osnovnega računa
Vodenje srebrnega računa
Vodenje zlatega računa
Vodenje srebrnega računa
z evidenco (knjižica)
Vodenje osnovnega
računa za nerezidente
Vodenje klasičnega računa nerezidenta
Vodenje Toli, Prvega in študentskega računa

2,17 EUR mesečno
1,60 EUR mesečno
1,71 EUR mesečno
7,81 EUR mesečno
1,18 EUR mesečno
1,71 EUR mesečno
2,63 EUR mesečno
brez nadomestila

Nadomestilo za otvoritev več kot enega osebnega računa
drugi in vsak naslednji račun
Nadomestilo za predčasno izdajo
• Predčasna izdaja kartice BA/Maestro
• Naročilo novega PIN-a na zahtevo stranke

41,73 EUR

6,70 EUR
3,75 EUR

Nadomestilo za izdajo kartice BA/Maestro pooblaščeni osebi
Izdaja BA/Maestro kartice pooblaščeni osebi
4,46 EUR
Izdaja BA/Maestro kartice lastnim motivom:
• izbira motiva z izbiro lastne fotografije
• izbira motiva iz NLB galerije fotografij
• izbira motiva z NLB aplikacijo “risarka”
Dvig gotovine z BA Maestro kartico:
• na bankomatih NLB Skupine** in Banke Celje

8,00 EUR
8,00 EUR
8,00 EUR

brez nadomestila

			

Odobritev izrednega limita
Obravnava
zahtevka
Odobritev
• do 6 mesecev
• od 7 mesecev
do 12 mesecev

0,45 EUR za blanket
1,79 EUR za blanket
4,46 EUR za blanket

6,70 EUR, zaračuna se,
če limit ni odobren
1,5% od zneska, najmanj 11,00 EUR
2,3% od zneska, najmanj 11,00 EUR

Preklic in zamenjave
Prijava izgube/kraje
• BA/Maestro kartice
6,70 EUR
• čekovnih blanketov
6,70 EUR in 0,45 EUR za vsak čekovni blanket
• vseh vrst knjižic in evidence prometa na srebrnem računu 6,70 EUR
Zamenjava zaradi izgube/kraje
• BA/Maestro kartice
6,70 EUR
• vseh vrst knjižic in evidence prometa
na srebrnem računu
6,70 EUR
Drugo
Izdelava dodatnega izpiska osebnega računa
(drugi izpisek v mesecu)
Ponovna izdelava izpiska*         

1,34 EUR
3,21 EUR

* Ne zaračunava se uporabnikom NLB Klika, ki prejemajo izpiske samo v elektronski obliki.

Obvestila in opomini o nedovoljenem negativnem stanju na računu:
• Obvestilo o negativnem
do višine zamudnih obresti,
stanju na računu
maks. 0,42 EUR
• Opomin o negativnem
do višine zamudnih obresti,
stanju na računu
maks. 0,92 EUR

• Odstop od pogodbe

do višine zamudnih obresti,
maks. 1,80 EUR

Strošek upravljanja zapadlih
3,00 EUR (za obvestilo, opomin
neplačanih terjatev       
ali odstop od pogodbe)
Pošiljanje čekovnih blanketov na
4,46 EUR
želeni naslov - priporočeno s povratnico
za pošiljko
Pošiljanje čekov v inkaso
• čeki izdani pri NLB

8,94 EUR
od vpogleda na račun za vsak
delovni dan vpogledovanja v stanje
• čeki izdani od drugih bank
8,94 EUR za ček
Zahtevek za ukinitev osebnega računa,
če se račun ukine pred potekom enega leta
4,46 EUR
Zahtevek za vračilo zneska direktne obremenitve
8,56 EUR
Izpis prometa na računu (na stran)
0,76 EUR
Potrdilo o mesečnih prilivih na račun
• priliv za 3 mesece
8,93 EUR
• priliv za 6 mesecev
11,16 EUR
• priliv za 12 mesecev
15,63 EUR
Neupravičena reklamacija
6,70 EUR
Uradna potrdila
• Uradno potrdilo o številki računa in/ali
stanju na računu izdano imetniku računa
4,50 EUR
• Uradno potrdilo o številki računa in/ali stanju na računu
izdano na pisno zahtevo: odvetnikom, notarjem, upnikom
z izkazanim pravnim interesom v izvršilnem postopku
8,35 EUR
• Uradno potrdilo o številki računa in/ali stanju na računu
izdano na pisno zahtevo: sodišča, davčne uprave,
državnega pravobranilstva, državnega tožilstva,
brez
Urada za preprečevanje pranja denarja, policije
nadomestila
Sprejem in izvršitev sklepov
Sklep o izvršbi ali sklep o prisilni izterjavi sredstev z dolžnikovega računa
• prejem in obdelava sklepa
33,38 EUR
• vsako nakazilo za izvršitev sklepa
2,09 EUR
Izvršitev sklepa o dedovanju na dediča
4,50 EUR
Unovčenje menice
• postopki unovčitve menice
32,10 EUR
plus cena plačilnega naloga
Unovčitev izvršnice
• nadomestilo primarni banki za sprejem in
obdelavo izvršnice na dolžnikovem računu
40,00 EUR
• nadomestilo sekundarni banki za obdelavo
izvršnice na dolžnikovem računu
30,00 EUR
• vsako nakazilo za izvršitev izvršnice
znotraj območja EGP
2,09 EUR
• vsako nakazilo za izvršitev
0,10% zneska,
izvršnice izven območja EGP
min. 6,26 max. 208,65 EUR

Domače plačilne transakcije in spremljajoče storitve
Kreditni plačilni nalog v domači valuti
Na bančnem okencu
• za zneske do vključno 50.000 EUR
• za zneske nad 50.000 EUR
Na bankomatu
• na NLB bankomatu in bankomatu Banke Celje
s čitalnikom položnic
• na bankomatu druge banke s čitalnikom položnic
Prek NLB Teledoma
• za zneske do vključno 50.000 EUR
• za zneske nad 50.000 EUR
Prek NLB Klika
• za zneske do vključno 50.000 EUR
• za zneske nad 50.000 EUR
Z ročnim trajnim pooblastilom

1,93 EUR
7,28 EUR

0,65 EUR
1,01 EUR
1,18 EUR
6,53 EUR
0,36 EUR
5,19 EUR
3,21 EUR

Tarifna postavka se ne uporablja:
• pri gotovinskih in negotovinskih plačilih na osebne, varčevalne, kreditne in kartične
račune znotraj NLB ter na račune NLB Vita d.d. in NLB Skladi d.o.o.
• pri plačilih v dobro računa za humanitarne namene (npr. Rdeči križ, Karitas,
elementarne nezgode, ipd.), razen pri plačilih na bankomatu      
• pri plačilih v dobro komisijskega računa NLB 1502

Nujni nalogi
Na bančnem okencu
Prek NLB Teledoma
Prek NLB Klika
Plačila trajnih nalogov
Eksterni trajni nalog*
Obvestilo o neizvršenem TN
Interni trajni nalog**

7,28 EUR
6,53 EUR
5,19 EUR

0,54 EUR
2,36 EUR
brez nadomestila

*

t rajni nalogi na račune drugih bank, hranilnic ter njihovih komitentov: varčevanja,
osebni računi, krediti, druga ponavljajoča se plačila z fiksnim zneskom
(TN za humanitarne namene so brezplačni)
** mesečna plačila na osebne račune, varčevanja, kredite ... znotraj NLB

Plačila v tuji valuti
Naročilo oddano prek NLB Klika
• interno*
• eksterno
Nalog oddan na bančnem okencu
• interno*
• eksterno

4,39 EUR
6,64 EUR
4,39 EUR
6,64 EUR

* b
 rez nadomestila za prenose med osebnimi in varčevalnimi računi v NLB in na
poslovni račun istega imetnika v NLB

Gotovinske transakcije
Menjava gotovine, (kovanci v bankovce in obratno)
tudi ob hkratnem pologu in dvigu gotovine
• do vključno 30 EUR
0,00 EUR
• nad 30 EUR
2,14 % od zneska, minimalno 1,07 EUR
Polog kovancev na račune
• do vključno 30 EUR
0,00 EUR
• nad 30 EUR*
2,14 % od zneska, minimalno 1,07 EUR
*	
brez nadomestila za polog na NLB Toli račun, NLB Prvi račun, NLB Študentski račun in
vse varčevalne produkte

Oskrba s slovenskimi evro kovanci
Oskrba s slovenskimi evro kovanci
4 % od zneska, odstotek
v numizmatične namene
se za vsako leto starosti kovancev
povečuje za 1 odstotno točko
Menjava tolarske gotovine
Menjava tolarske gotovine v evre

2 % od zneska

Plačilne transakcije izven domovine
Čezmejna kreditna plačila do 50.000 EUR ali protivrednost v SEK
Regulirano čezmejno plačilo oddano prek NLB Klika
• z običajno poravnavo (D+1)
0,36 EUR
• s skrajšano poravnavo (D+0)
9,29 EUR
Regulirano čezmejno plačilo oddano prek NLB Teledoma
• z običajno poravnavo
1,18 EUR
Regulirano čezmejno plačilo oddano na bančnem okencu
• z običajno poravnavo (D+1)
1,93 EUR
• s skrajšano poravnavo (D+0)
10,86 EUR
Trajni nalog v EUR
0,54 EUR
Neregulirano čezmejno plačilo oddano prek NLB Klika
• z običajno poravnavo (D+1)
11,05 EUR
• s skrajšano poravnavo (D+0)
16,05 EUR
Neregulirano čezmejno plačilo oddano na bančnem okencu
• z običajno poravnavo (D+1)
12,62 EUR
• s skrajšano poravnavo (D+0)
17,12 EUR
Čezmejna kreditna plačila nad 50.000 EUR ali protivrednost v SEK
Regulirano čezmejno plačilo oddano prek NLB Klika
• z običajno poravnavo (D+1)
5,19 EUR
• s skrajšano poravnavo (D+0)
28,45 EUR
Regulirano čezmejno plačilo oddano na bančnem okencu
• z običajno poravnavo (D+1)
7,28 EUR
• s skrajšano poravnavo (D+0)
34,76 EUR
Trajni nalog v EUR
0,54 EUR
Neregulirano čezmejno plačilo oddano prek NLB Klika
• z običajno poravnavo (D+1)
15,89 EUR
• s skrajšano poravnavo (D+0)
37,22 EUR
Neregulirano čezmejno plačilo oddano na bančnem okencu
• z običajno poravnavo (D+1)
17,97 EUR
• s skrajšano poravnavo (D+0)
43,32 EUR
Regulirano čezmejno plačilo je plačilo v EUR ali v SEK za plačila v države in iz držav EU,
ki vsebujejo vse podatke za avtomatsko procesiranje (BIC, IBAN, SHA).
Neregulirano čezmejno plačilo je plačilo, ki ne izpolnjuje najmanj enega določila za
regulirano čezmejno plačilo.
Za čezmejna plačila v drugih valutah in plačila s tretjimi državami, se uporablja tarifa za
“ostala kreditna plačila”.

Ostala kreditna plačila
Naročila oddana prek NLB Klika
• z običajno poravnavo med
računi  NLB skupine
• z običajno poravnavo*
• s skrajšano poravnavo en dan
• s skrajšano poravnavo dva dneva

Nalog oddan na bančnem okencu
za komitente NLB
• z običajno poravnavo med
računi NLB skupine
• z običajno poravnavo*
• s skrajšano poravnavo en dan
• s skrajšano poravnavo dva dneva

za nekomitente
• z običajno poravnavo*
• s skrajšano poravnavo en dan
• s skrajšano poravnavo dva dneva

0,06 %, najmanj 6,42 EUR,
največ 213,90 EUR
0,08 %, najmanj 6,70 EUR,
največ 223,15 EUR
0,10 %, najmanj 15,62 EUR,
največ 267,40 EUR
0,14 %, najmanj 24,55 EUR,
največ 320,85 EUR

0,08 %, najmanj 6,42 EUR,
največ 213,90 EUR
0,10 %, najmanj 6,70 EUR,
največ 223,15 EUR
0,12 %, najmanj 15,62 EUR,
največ 267,40 EUR
0,16 %, najmanj 24,55 EUR,
največ 320,85 EUR

0,20 %, najmanj 17,85 EUR,
največ 223,15 EUR
0,22 %, najmanj 26,78 EUR,
največ 267,40 EUR
0,26 %, najmanj 35,72 EUR,
največ 320,85 EUR

* D+1 za EUR, SEK in USD, ter D+2 za vse ostale valute

Druge plačilne transakcije
Plačilo s čekom

0,15 %, najmanj 19,25 EUR

Plačilo prek Western Uniona
V države v evroobmočju
(Avstrija, Belgija, Ciper, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija,
Luxembourg, Malta, Nizozemska, Portugalska, Slovaška, Nemčija,
Slovenija, Španija)
              Znesek nakazila
provizija
                 Do  50,00 EUR
4,90 EUR
od 50,01   do  100,00 EUR
8,90 EUR
od 100,01  do  150,00 EUR
13,00 EUR
od 150,01  do  200,00 EUR
17,00 EUR
od 200,01  do  250,00 EUR
21,00 EUR
od 250,01  do  300,00 EUR
23,00 EUR
od 300,01  do  400,00 EUR
29,00 EUR
od 400,01  do  500,00 EUR
32,00 EUR
od 500,01  do  600,00 EUR
34,00 EUR
od 600,01  do  700,00 EUR
38,00 EUR
od 700,01  do  800,00 EUR
43,00 EUR
od 800,01  do  900,00 EUR
45,00 EUR
od 900,01 do 1.000,00 EUR
49,00 EUR
od 1.000,01 do 1.100,00 EUR
52,00 EUR
od 1.100,01 do 1.200,00 EUR
56,00 EUR

59,00 EUR
63,00 EUR
66,00 EUR
70,00 EUR
73,00 EUR
77,00 EUR
80,00 EUR
84,00 EUR
101,00 EUR
119,00 EUR
136,00 EUR
154,00 EUR
171,00 EUR
189,00 EUR
3,8 % od zneska

provizija  
10,00 EUR
16,00 EUR
22,00 EUR
30,00 EUR
37,00 EUR
44,00 EUR
57,00 EUR
71,00 EUR
85,00 EUR
99,00 EUR
113,00 EUR
127,00 EUR
141,00 EUR
155,00 EUR
169,00 EUR
183,00 EUR

Znesek nakazila ne sme presegati 7.500 USD preračunano po WU tečaju v EUR.

Poleg stroškov nadomestil za plačila se zaračunavajo še:
• stroški sporočila
- do vključno 10 besed
- vsaka naslednja beseda
• telefonsko obveščanje na zahtevo stranke

Direktna obremenitev SEPA (SDD)
• direktna obremenitev*
• obvestilo o neizvršeni SDD, DB
• zahtevek za vračilo sredstev pri SDD
• omejitve izvajanja SDD
- na enega prejemnika
- popolna omejitev

Druge storitve
• stroški reklamacije, poizvedb, sprememb,
zavrnitev, preklicev, dopolnitev glede plačil,
izplačil, prenosov
• preklic naloga pred izvršitvijo
• Izdaja raznih potrdil na osnovi dev. poslovanja
• swift potrdilo o izvršenem nakazilu
• ostalo
• posebne storitve po plačilnem prometu s tujino

dejanski str.
druge banke
+16,10 EUR
8,94 EUR
4,47 EUR
22,32 EUR
22,32 EUR

1,25 EUR
0,13 EUR
1,67 EUR

• bankovci
brez nadomestila
• kovanci
21,40 % od zneska
• kovanci v primeru pologa na evro račun za mlade 5,35 % od zneska

Anuliranje čekov
3,66 EUR za ček
Prevzem bankovcev, čekov in drugih vrednostnih papirjev v inkaso
• od komitentov NLB
• bankovci
- do 250 EUR
10,43 EUR
- nad 250 EUR
41,73 EUR
• čeki (od dokumenta inkasa)
8,35 EUR
• vrednotnice (od dokumenta inkasa)
6,26 EUR
• od nekomitentov
• bankovci
- do 250 EUR
20,86 EUR
- nad 250 EUR
62,59 EUR
• čeki in drugi vrednostni papirji
(od dokumenta inkasa)
15,00 EUR
Prodaja potovalnih čekov izdanih od tujih bank
• za sredstva z osebnega računa*
1,47 % od zneska
• za gotovino**
1,90 % od zneska
Odkup potovalnih čekov izdanih od tujih bank*
4,28 EUR za ček
Odkup ali polog tujih bančnih in privatnih čekov** 8,94 EUR na ček

1,00 EUR enkratno
6,00 EUR enkratno                           

*  plačilo elektrike, telefona, RTV naročnine, komunalnih storitev, porabe po plačilnih
karticah,…(DB za plačilne in posojilne kartice ter SDD za Vita in humanitarne
organizacije so brezplačne)

Sodobne tržne poti
Spletna banka NLB Klik
Nadomestilo za obnovo kvalificiranega
digitalnega potrdila po poteku veljavnosti
Nadomestilo za ponovno izdajo identifikacijskih kod
za prevzem kvalificiranega digitalnega potrdila AC NLB

NLB Teledom
Enkratna pristopnina ob prijavi uporabe Teledoma*
Mesečna uporabnina*

10,70 EUR
0,22 EUR

* Za imetnike NLB Premium Visa brez nadomestila.

Čeki, bankovci in drugi vrednostni papirji

*   Polog potovalnih čekov na osebni račun je brezplačen.
** Ne velja za pokojninske čeke.

0,22 EUR
2,36 EUR
8,56 EUR

Nadomestilo za izredno izdajo kvalificiranega digitalnega
potrdila AC NLB in identifikacijskih kod za prevzem
10,70 EUR
Enkratna pristopnina ob prijavi
v spletno banko NLB Klik
• dijaki, ki so imetniki NLB Prvega računa in imetniki
ponudbe NLB Premium Osebno bančništvo*
brez nadomestila
• polnoletni dijaki in študenti,
ki so imetniki NLB Študentskega računa
11,16 EUR
• ostali uporabniki
27,28 EUR
Mesečna uporabnina
• dijaki, ki so imetniki NLB Prvega računa
brez nadomestila
• študenti in ostali uporabniki
0,70 EUR
Posredovanje alarma o stanju računa
nad/pod izbranim zneskom
(velja za NLB Klik na mobilnem telefonu)
0,21 EUR
* Imetnik storitve NLB Premium Osebno bančništvo, je do oprostitve nadomestila
upravičen samo v primeru, da ima v NLB Kliku, kot temeljni račun prijavljen NLB Zlati
račun.

Odkup/polog tuje gotovine

Plačilo prek Western Uniona
V države izven evroobmočja
znesek nakazila
                        do   99,99 EUR
od 100 EUR   do   199,99 EUR
od 200 EUR   do   399,99 EUR
od 400 EUR   do   599,99 EUR
od 600 EUR   do   799,99 EUR
od 800 EUR   do   999,99 EUR
od 1000 EUR do 1499,99 EUR
od 1500 EUR do 1999,99 EUR
od 2000 EUR do 2499,99 EUR
od 2500 EUR do 2999,99 EUR
od 3000 EUR do 3499,99 EUR
od 3500 EUR do 3999,99 EUR
od 4000 EUR do 4499,99 EUR
od 4500 EUR do 4999,99 EUR
od 5000 EUR do 5499,99 EUR
od 5500 EUR do 5600,00 EUR

(To možnost ponujajo samo nekatere države)

Izplačilo gotovine na osnovi prejetega plačila
• izplačilo v domači valuti v
protivrednosti priliva iz tujine
0,5 %, najmanj 2,23 EUR
• izplačilo priliva iz tujine
v tuji gotovini
1,07 %, najmanj 2,23 EUR

NLB Klik s Teledomom
Enkratna pristopnina ob prijavi uporabe NLB Klika s Teledomom
• uporabnikom s statusom študenta ali dijaka
11,16 EUR
• ostalim uporabnikom
28,28 EUR
NLB Avtomatski odzivnik
Mesečna uporabnina

0,54 EUR

NLB SMS sporočila
Varnostna SMS sporočila
• SMS sporočilo ob vstopu v NLB Klik
• SMS sporočilo ob finančni
transakciji v NLB Kliku
• SMS sporočilo pred izvršitvijo SDD

brez nadomestila
0,06 EUR
za prejeto sporočilo
0,06 EUR
za prejeto sporočilo
• varnostno SMS sporočilo za BA Maestro kartice*
1,00 EUR**
SMS sporočila za obvladovanje osebnih financ
• SMS sporočilo
0,06 EUR
o stanju na računu
za prejeto sporočilo
• SMS sporočilo ob zapadlosti
0,21 EUR
depozita/varčevanja
za prejeto sporočilo
• SMS sporočilo ob zapadlosti limita
0,21 EUR
za prejeto sporočilo
•  SMS sporočilo o stanju računa  
0,21 EUR
nad/pod izbranim zneskom
za prejeto sporočilo
*   Za imetnike ponudbe NLB Premium Osebno bančništvo brez nadomestila
** Storitev se zaračunava enkrat mesečno za posamezno kartico ne glede na število
prejetih sporočil.

6,70 EUR
5,35 EUR

NLB Posebna ponudba
NLB Družinski varčevalni paket
Vodenje klasičnega ali zlatega računa
za obdobje 6 mesecev
Varnostno SMS sporočilo na eni izbrani
plačilni kartici (MC, Visa, Karanta)
za obdobje 6 mesecev
Enkratna pristopnina ob prijavi
v spletno poslovalnico NLB Klik
Enkratna pristopnina ob prijavi
uporabe Teledoma
Enkratna pristopnina ob prijavi
uporabe NLB Klika s Teledomom
Odprtje trgovalnega računa
NLB Senior paket
Vodenje srebrnega računa
za obdobje enega leta*
Enkratna pristopnina ob prijavi
v spletno poslovalnico NLB Klik
Enkratna pristopnina ob prijavi
uporabe Teledoma
Članarina za eno novo plačilno kartico
(MC, Visa, Karanta) za prvo leto  
Odprtje trgovalnega računa

brez nadomestila                              

brez nadomestila
polovično nadomestilo   
  polovično nadomestilo
  polovično nadomestilo   
brez nadomestila

NLB Premium start*
Vodenje NLB Zlatega računa za obdobje 1 leta
Enkratna pristopnina ob prijavi za spletni in
mobilni NLB Klik
NLB Premium Osebna obravnava
Enkratna izdelava katerekoli novo izdane
plačilne kartice z izbiro lastnega motiva ob
sklenitvi NLB Premium start***
Nadomestilo za odobritev kredita v obdobju
12 mesecev po sklenitvi NLB Start***

brez nadomestila
brez nadomestila
stranki pripada
brez nadomestila

brez nadomestila
50% nadomestilo

*

Za nove stranke s plačo ali pokojnino** in obstoječe, ko začnejo prejemati plačo v višini:
– 1.500 € ali več ali
– nad 1.000 € in imajo sredstva v višini nad 30.000 €.
** Ne velja za stranke, ki so pred pokojnino že prejemale plačo v NLB.
*** Produkti po izbiri stranke.
Storitve so oproščene plačila davka po točki (c) četrtega odstavka 44. člena Zakona o davku na
dodano vrednost.

brez nadomestila                              

V letaku so navedene trenutno veljavne obrestne mere in stroški, ki veljajo od 1.6.2013 do
naslednje spremembe Sklepa o obrestnih merah NLB d.d. in/ali Tarife NLB d.d.

brez nadomestila

Vabimo vas, da ob sklenitvi pogodbe v banki preverite veljavne pogoje in lastnosti storitev.
Natančnejši pogoji in opisi storitev so določeni v pogodbah in splošnih pogojih.

   brez nadomestila
polovično nadomestilo
brez nadomestila                            

* velja samo za nove stranke in stranke, ki obstoječi NLB Srebrni račun z evidenco ali
   NLB Osnovni račun preoblikujejo v NLB Srebrni račun

NLB Študentski paket
Varnostno SMS sporočilo
na BA Maestro kartici
Enkratna pristopnina ob prijavi
uporabe NLB Klika
Enkratna pristopnina ob prijavi
uporabe NLB Teledoma
NLB Start*
Vodenje NLB Klasičnega računa za
obdobje 1 leta
Enkratna pristopnina ob prijavi za spletni in
mobilni NLB Klik
Letna članarina za prvo leto, za eno novo plačilno
kartico z odloženim plačilom in za nakupe na
obroke (klasični MC ali Visa)
6 mesecev prejemanja Varnostnih SMS sporočil
na eni plačilni kartici z odloženim plačilom
Enkratna izdelava ene novo izdane
plačilne kartice (Maestro ali MC ali Visa) z izbiro
lastnega motiva ob sklenitvi NLB Start***
Enkratna pristopnina ob prijavi uporabe
Teledoma***
Nadomestilo za odobritev kredita v obdobju
12 mesecev po sklenitvi NLB Start***

Tiskovina je informativne narave. Pridružujemo si pravico do sprememb. Za napake v tisku ne
odgovarjamo.
Velja od 1. junija 2013

brez nadomestila
   brez nadomestila

brez nadomestila
brez nadomestila

brez nadomestila
brez nadomestila

brez nadomestila

50% nadomestilo

*     Za nove stranke s plačo ali pokojnino** in obstoječe, ko začnejo prejemati plačo.
**   Ne velja za stranke, ki so pred pokojnino že prejemale plačo v NLB.
*** Produkti po izbiri stranke.

NLB Osebni računi,
plačilni promet in
spremljajoče storitve ter
sodobne tržne poti za
fizične osebe - potrošnike

Informacije o jamstvu za vloge so na voljo na spletnem naslovu www.bsi.si, na spletni strani banke
www.nlb.si in v NLB Poslovalnicah.

brez nadomestila                              

brez nadomestila

NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana, junij 2013

od 1.200,01 do 1.300,00 EUR
od 1.300,01 do 1.400,00 EUR
od 1.400,01 do 1.500,00 EUR
od 1.500,01 do 1.600,00 EUR
od 1.600,01 do 1.700,00 EUR
od 1.700,01 do 1.800,00 EUR
od 1.800,01 do 1.900,00 EUR
od 1.900,01 do 2.000,00 EUR
od 2.000,01 do 2.500,00 EUR
od 2.500,01 do 3.000,00 EUR
od 3.000,01 do 3.500,00 EUR
od 3.500,01 do 4.000,00 EUR
od 4.000,01 do 4.500,00 EUR
od 4.500,01 do 5.000,00 EUR
od 5.000,01
dalje

NLB d.d.
Trg republike 2
SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 477 2000
E: info@nlb.si
www.nlb.si

Izvleček iz Sklepa o obrestnih merah NLB d.d.
in Tarife NLB d.d.

