Kako ravnati z denarjem na potovanju?
S seboj na dopust na Hrvaško vzemite le
nekaj malega gotovine v kunah, večji dvig
gotovine pa raje opravite na Hrvaškem,
in sicer s kartico osebnega računa BA
Maestro. Provizija za dvig vam bo še vedno
zaračunana, a bo znatno nižja kot pri dvigu
s kartico z odloženim plačilom – se pravi
Mastercard ali Visa. Pri dvigu gotovine v
kunah svetujemo, da izberete možnost
brez konverzije (torej v lokalni valuti),
saj se s tem izognete nepričakovanim
stroškom.

Prvomajski prazniki, ki so ravno za nami, so
za nekatere kot nekakšne mini počitnice.
Poleg tega, da nam predstavljajo manjši
oddih, pa se iz njih lahko tudi naučimo,
kaj želimo na glavnem dopustu narediti
drugače. Če boste poleti potovali v tujino,
torej ne smete prezreti spodnjih vrstic.
Preden planirate dopust, poskrbite, da
vas po vrnitvi z dopusta ne bi pričakala
luknja na bančnem računu. Vsak mesec
lahko določeno vsoto namenite varčevanju
za dopust, ali pa se v prid varčevanju
za dopust odpoveste kateri od svojih
nenujnih razvad. Morda vam dopustniško
potepanje omogočita celo regres ali vračilo
dohodnine.
Koliko gotovine potrebujete?
Dobro je, da si nekaj gotovine v lokalni
valuti priskrbite, še preden odidete od
doma. Na vprašanje, koliko gotovine vzeti
s seboj, ni preprostega odgovora. Odvisen
je od destinacije, vašega sloga potovanja in
tega, s koliko gotovine se počutite varne.
Če spite v hotelih, jeste v restavracijah in
kupujete v trgovinah, boste potrebovali
manj gotovine, kot če raje spite v manjših
gostiščih, jeste ulično hrano in nakupujete

na stojnicah, kjer ne sprejemajo kartic.
Gotovino si lahko priskrbite v poslovalnicah
NLB. Manj pogoste valute ali večje vsote
si za vsak primer naročite nekaj dni pred
odhodom.
Katero kartico vzeti?
Pri plačevanju s karticami se boste izognili
skrbi glede gotovine in si zagotovili boljši
pregled nad stroški. Z vsakim osebnim
računom dobite tudi mednarodno plačilno
kartico BA Maestro, s katero lahko
dvigujete gotovino na bankomatih in
plačujete na prodajnih mestih, označenih z
nalepko Maestro.
Na poti pa je dobro imeti tudi vsaj eno od
mednarodnih plačilnih kartic z odloženim
plačilom - Mastercard ali Visa – najbolje,
da se pred odhodom pozanimate, katera
je v državi, kamor se odpravljate, bolj
priljubljena. Če bo vaše potovanje trajalo
dlje in boste obiskali več držav, pa se lahko
odločite za obe. Če vam v času potovanja
zapade veljavnost ene od kartic, še vedno
razpolagate z drugo. Poleg tega je tudi
znesek, ki ga lahko porabite, varneje
porazdeliti.

Plačilni kartici Mastercard in Visa
uporabljajte za plačevanje na prodajnih
mestih, za dvigovanje gotovine pa ju ne
svetujemo. Tudi pri plačilu s karticama
Mastercard in Visa je na vprašanje, če želite
plačati s kunami ali z evri, bolje izbrati prvo
možnost in se tako izogniti morebitnim
stroškom, ki lahko zaradi tečajnih razlik
nastanejo pri pretvorbi valute.
Nadomestila v višini 1,5 % od zneska
dviga gotovine ali nakupa za procesiranje
transakcij, ki niso v evrih, pa do nadaljnjega
ne bomo zaračunavali.

Dobra priprava lahko prihrani skrbi
Ne glede na to, katere kartice uporabljate,
pred odhodom preverite njihovo veljavnost
in višino limita, slednjega pa po potrebi tudi
zvišajte prek NLB Klika ali v NLB Poslovalnici.
Naročite SMS-Alarm o uporabi kartice in
SMS-Opomnik o stanju na računu, pristopite
pa lahko tudi k mobilni banki Klikin, da
boste na dopustu prek pametnega telefona
na tekočem s stanjem in prometom na
svojih računih in karticah.
Imetniki NLB Plačilnih kartic Mastercard
in Visa se lahko odločite še za dodatno
zavarovanje za primer izgube ali kraje kartice.
Pred potovanjem pa si shranite tudi številko
NLB Kontaktnega centra +386 1 477 2000.

Tukaj je najsodobnejši način plačevanja
Vaš mobilni telefon se zdaj lahko spremeni v
denarnico. Z NLB Pay – mobilno denarnico,
ki omogoča najsodobnejši način plačevanja
na prodajnih mestih z mobilnim telefonom.
NLB Pay aktivirate hitro in preprosto, sami,
brez obiska poslovalnice in to v eni minuti.
1.	Obiščite Google Play in si naložite
aplikacijo NLB Pay.
2.	Vpišite davčno številko in zadnje štiri

številke svoje plačilne kartice. Nato
določite še geslo.
3.	Izberite privzeto kartico - tisto, s katero
največ plačujete.
4.	Nastavite NLB Pay kot privzeto mobilno
denarnico in ne pozabite vklopiti NFC.
Pred plačilom na prodajnem mestu le
odklenite telefon, na katerem je vklopljen
NFC, in ga prislonite k terminalu POS. Ker
gre za brezstično plačevanje, velja tudi tukaj,

da je za zneske nad 15 evrov potreben vnos
številke PIN.
S telefonom lahko tudi dvigujete gotovino
– na brezstičnih bankomatih. Tudi pri
dvigu telefon le prislonite k bankomatu,
razlika pa je v tem, da je na brezstičnem
bankomatu vnos številke PIN potreben ne
glede na višino dviga in pri vsaki transakciji.

Več informacij na www.nlbpay.si.

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.

Kako je najbolje plačevati
na Hrvaškem?

