Večer v ritmu zadovoljstva

Se vidimo tistega lepega večera
v novembru.
Tudi v veleblagovnici NAMA v Škofji Loki od
20.00 do polnoči.

Kako poteka nakup na obroke?
Na prodajnem mestu povejte, da bi radi
nakup plačali na obroke in nakupujte na
2-12 obrokov. Brez obresti, dodatnih
stroškov in dokumentacije.

največ za 12 mesecev od dneva nakupa.
Z odplačevanjem posamičnih obrokov,
se vam bo tako postopoma sproščal
tudi limit.

Višina vašega nakupa je odvisna od
višine neporabljenega mesečnega limita
na NLB Plačilni kartici, s katero boste
opravili nakup. Limit, ki ga imate na NLB
Plačilni kartici, bo namreč obremenjen
za celotno višino neodplačanega dela
nakupa, in sicer za čas do poplačila
celotne obveznosti nakupa, vendar

Primer:
Na NLB Plačilni kartici imate še 1000
€ neporabljenega mesečnega limita,
od skupaj 1.100 € odobrenega limita.
Opravite nakup v višini 800 €, ki si
ga razdelite na 8 obrokov po 100 €.
Vaš kartični limit bomo obremenili za
celotnih 800 €, vsak mesec pa boste

plačali le 100 € in v tej višini se vam bo
mesečno sprostil tudi limit.
Višino svojega razpoložljivega limita
lahko vedno preverite prek spletne
banke NLB Klik, telefonske banke NLB
Teledom, na NLB Bankomatih ali v NLB
Poslovalnici. Če višina razpoložljivega
limita ne ustreza višini želenega
nakupa, lahko prek NLB Klika ali v
svoji NLB Poslovalnici oddate vlogo za
povišanje limita.

Plačevanje z NLB Plačilnimi karticami na pošti
Pošta Slovenije vsako transakcijo z NLB
Plačilnimi karticami na terminalih POS
obravnavana kot dvig gotovine, tudi
če s kartico plačate blago ali storitev.
To pomeni, da provizijo za vsako

transakcijo na terminalih POS Pošte
Slovenije plačate vi in ne pošta. Na
izpisku v teh primerih vidite postavko
nadomestilo za dvig gotovine.

Svetujemo vam, da na Pošti Slovenije
blago in storitve plačujete z gotovino.
To lahko brezplačno dvignete na NLB
Bankomatih s kartico katerega koli NLB
Osebnega računa.

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.

Tradicionalno večerno nakupovanje
v veleblagovnici Nama bomo tokrat
zaokrožili s sodelovanjem Slovenske
filharmonije. To bo večer, ki ga boste
preživeli v družbi vrhunske glasbe in
ljubiteljev najboljše ponudbe. In to
bo tudi večer mnogih popustov,
ki vas bodo razveseljevali na vseh
oddelkih veleblagovnice Nama.
Vabljeni 20. novembra 2013 od
20.30 pa vse do polnoči!

