Svojo plačilno kartico lahko zaupate tudi najstniku

Družinska kartica je namenjena otrokom,
ki so dopolnili 14 let in ostalim ožjim
družinskim članom. Kartica ima skupen
limit z vašo osnovno kartico, kar pomeni,
da vse mesečne obveznosti poravnate vi.
Njena ključna prednost pa je, da lahko na
njej določite limit mesečne porabe, ki

ga vaš najstnik ne more prekoračiti.
Primer: na kartičnem računu imate
500 evrov limita. Svojemu najstniku
na dodatni družinski kartici določite
100 evrov limita, torej vi na svoji kartici
razpolagate s 400 evri.
Njegove nakupe boste lahko spremljali
tudi prek izpiskov, saj bo na njih promet
prikazan ločeno za vašo in ločeno za
njegovo dodatno kartico.
Z odločitvijo za dodatno družinsko kartico
z določenim limitom porabe boste svojega
najstnika naučili odgovornega ravnanja
z denarjem. Letna članarina na dodatno
družinsko kartico pri plačevanju z direktno
obremenitvijo znaša le 5,35 evrov*.
*Nadomestilo po Tarifi NLB d.d. za februar 2014.

Nikoli ne recite nikoli
Zagotovo ste od znancev in prijateljev
že večkrat slišali o pripetljajih
z ukradenimi ali izgubljenimi
denarnicami, torbicami in pomislili, da
se vam to ne more zgoditi.
Nikoli ne recite nikoli, temveč poskrbite,
da vas ob tako neprijetnem pripetljaju,
ne doletijo še dodatni stroški, ki so
povezani s preklici in izdelavami novih
kartic, dokumentov, nakupa nove
denarnice in podobno.

Preprosta rešitev je sklenitev dodatnega
zavarovanja za primer izgube ali
kraje kartice, ki smo ga za vse imetnike
NLB Plačilnih kartic MasterCard, Visa
ali Karanta, pripravili v sodelovanju z
Zavarovalnico Triglav d.d., Ljubljana.
V zavarovanje so za 9 evrov na leto*
vključene vse kartice posameznega
imetnika, tudi kartice BA Maestro.
Zavarovanje ne krije samo zlorabe
kartice, ampak tudi:

• protipravni odvzem gotovine,
• stroške nakupa torbice ali denarnice,
• stroške klicev iz ukradenega
mobilnega telefona,
• stroške zamenjave osebnih
dokumentov in
• stroške izdaje nove kartice.
Več informacij dobite v katerikoli
NLB Poslovalnici ali na www.nlb.si/
zavarovanje-izguba-kraja-kartice.
*Nadomestilo po Tarifi NLB d.d. za februar 2014.

NLB Plačilne kartice

Plačujte s stilom!
Naj vas vaša najljubša fotografija vse leto
spremlja na vaši NLB Plačilni kartici
BA Maestro, MasterCard ali Visa.

www.nlb.si/kartice-motiv

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.

Vaš najstnik vas verjetno pogosto vleče
za rokav in prosi, da mu posodite plačilno
kartico, ker je ravno v tem trenutku
na spletu našel nekaj zelo zanimivega
in še cenovno ugodnega. Vi pa veste,
da mu je ne smete posojati, saj tako
nimate popolnega nadzora nad njo. Vsi
dvomi in strahovi so odveč, ko se, če
uporabljate eno izmed NLB Plačilnih kartic
MasterCard ali Visa, odločite za dodatno
družinsko kartico.

