V trgovinah Sportina Group lahko plačujete s stilom! Tudi na obroke.
V trgovinah Sportine Group vam ob plačilu z NLB Plačilnimi karticami, poleg možnosti nakupovanja na
obroke, nudijo tudi prav posebne ugodnosti:
• v XYZ Premium Fashion Store, Boss in G-Star vam za zbrane nakupe na NLB Plačilni kartici z EnKo za
vsakih potrošenih 300 evrov podarijo dodatnih 10 evrov. Skupno lahko tako prejmete kar 30 evrov.*
• v trgovinah Sportina, Tom Tailor in Tom Tailor Denim vam ob plačilu z NLB Plačilnimi karticami nudijo
ekskluzivni 10 % popust.**
*Akcija velja od 1. do 30. 11. 2012
**Akcija ne velja za izdelke blagovne znamke Six. Ekskluzivni 10 % popust velja tudi za izdelke v akciji.

Preživite novembrski večer v prijetnem vzdušju veleblagovnice
Nama. Tudi tokrat bomo večerno nakupovanje obarvali z
ugodnostmi ob plačilu z NLB Plačilnimi karticami MasterCard,
Visa in/ali Karanta in zabavnimi vsebinami, ki jih bodo pričarale
lutke in maskote Lutkovnega gledališča Ljubljana. Pridružite se
nam 22. 11. 2012 med 20.30 in 24.00, obljubljamo nepozabno
nakupovanje in obilico zabave.
* V veleblagovnici Nama Škofja Loka ste dobrodošli že od 20. ure dalje.

Že naše babice so govorile, da iz malega zraste veliko in če vsak
mesec dajete nekaj denarja na stran, boste sčasoma privarčevali
za uresničitev katere izmed želja.
Varčevanje je temelj zdravih osebnih financ, saj zagotavlja varnost ob nepredvidenih
življenjskih dogodkih, odraža skrb za varno prihodnost, poleg tega pa omogoča tudi
uresničitev finančnih ciljev. Zakaj pa je pomembno začeti varčevati čim prej?
Predvsem zaradi izkoriščanja časovne vrednosti denarja, ki predstavlja preprosto
idejo, da je denar, ki ga prejmete danes, več vreden kot tisti, ki ga boste prejeli v
prihodnosti. Torej, vzpostavite redno varčevanje, še preden vas bo zamikalo zapraviti
ves razpoložljivi denar. Tako bo del vaših sredstev na varnem.
In čeprav se zdijo zneski postopnega varčevanja na prvi pogled majhni, lahko
tako privarčujete dobršen delež denarja, ki bi ga drugače porabili za vsakdanje
nepomembnosti. Redno mesečno varčevanje v višini najmanj 20 evrov vam
lahko sčasoma prinese prihranke za večje nakupe v prihodnosti ali za
izpolnitev drugih osebnih želja.
Do konca leta 2012 vas pri sklepanju depozitov nagradimo z dodatkom za
varčnost, ki je odvisen od višine že privarčevanih sredstev pri NLB, NLB Viti
ali NLB Skladih. Velja za vse vezave, daljše od 91 dni. Ne spreglejte tudi NLB
Depozitnega para s 3-mesečnim in 9-mesečnim depozitom po enotni ugodni
obrestni meri 2,95 %.

NLB Plačilne kartice

Želite varno poslovati
z vašo kartico?
Naročite se na prejemanje varnostnih SMS-sporočil
za le 1 evro na mesec! Tako boste ob vsakem plačilu
ali dvigu gotovine obveščeni, kje, koliko in kdaj ste
plačali s svojo NLB Plačilno kartico.
Za imetnike NLB Zlate kartice MasterCard je storitev
brezplačna.
www.nlb.si/varnostno-sporocilo

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.

Novembrski večerni nakupi v Nami

