Juhu, šola je tu!

Da bo letošnja jesen čim manj finančno
obremenjujoča, lahko plačila posameznih
nakupov razdelite na več mesecev.
Najprej preverite (na www.nlb.si/nakupina-obroke-prodajna-mesta), če prodajno
mesto omogoča nakupe na obroke z NLB
Plačilnimi karticami MasterCard, Visa in
Karanta*. Ko ste izbrali izdelke oz. storitve,
ki jih potrebujete, na prodajnem mestu
povejte, da bi radi nakup plačali na obroke
in nakupujte na 2-12 obrokov. Brez obresti,
dodatnih stroškov in dokumentacije.

Mogoča 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 največ za 12 mesecev od
dneva nakupa. Z odplačevanjem posamičnih
obrokov, se vam bo tako postopoma
sproščal 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.
*Ne velja za NLB Posojilni kartici MasterCard in
Karanta ter NLB Poslovno kartico MasterCard.

Si nikakor ne morete zapomniti svoje številke PIN?
Ne shranjujte je na listku v denarnici
ali v mobilnem telefonu, saj tako v
primeru kraje denarnice ali torbice
številka PIN izgubi svoj pomen. Raje
jo spremenite v številko, ki si jo boste
lažje zapomnili.
Možnost menjave številke PIN je
zdaj namreč tudi na karticah NLB
MasterCard in Visa. Številko lahko
zamenjate brezplačno, in sicer na NLB
Bankomatih, ki omogočajo to storitev.
Kartico, ki ji želite zamenjati PIN,
vstavite v bankomat, vtipkate obstoječi
PIN in sledite navodilu na zaslonu
bankomata.

Če ste obstoječo številko PIN že
pozabili, lahko v NLB Poslovalnici
naročite novo in jo po prejemu na
NLB Bankomatu zamenjate. Naročilo
nove številke PIN se zaračuna v skladu
z veljavno tarifo, zamenjava na NLB
Bankomatih pa je brezplačna.
Ne pozabite: Ko izbirate številko PIN, ki si
jo boste lažje zapomnili, izberite takšno,
ki je vam enostavna, drugi pa je ne
morejo hitro uganiti. Številka PIN, tako
kot ostala gesla, naj ne bo sestavljena
iz enakih cifer (npr. 7777), predvidljivih
zaporedji (npr. 0123), vašega rojstnega
dneva, letnice rojstva ipd.

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

www.nlb.si/motiv

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.

Po dolgem, vročem poletju, je jesen čas, ko
spet začenjamo na novo. Če ne drugega,
se za starše in otroke začne novo šolsko
leto. Po brezskrbnem poletju smo spet željni
novega znanja. Z njim pa pridejo tudi novi
učbeniki, zvezki in ostale šolske potrebščine
ter tudi izven šolske dejavnosti. Če so otroci
čez poletje še zrasli, pa omare kličejo po novi
jesensko-zimski garderobi.

