Oblecite kartico v poletje

Preprosto. Oblikujte NLB Plačilno kartico
s svojo najljubšo poletno fotografijo,
ki ste jo ujeli v objektiv. Tako bo
vaša plačilna kartica unikatna in jo
boste preprosto ločili od vseh drugih.
Oblikovanje kartice je preprosto. Samo
sledite navodilom v spletni aplikaciji, ki
jo najdete na www.nlb.si/oblikovanjekartice in na koncu oddajte zahtevek za
naročilo motiva in izdelavo kartice.
Po oddanem naročilu, boste po e-pošti
prejeli povratno informacijo o odobritvi/
zavrnitvi poslanega motiva. Z unikatnim
motivom lahko obarvate NLB Plačilne
plačilne kartice Maestro, MasterCard ali
Visa, imetniki NLB Klika pa lahko novo
kartico naročite kar prek spletne banke.
Oblikujte svojo kartico na www.nlb.si/oblikovanje-kartice.

Nakupi na obroke – brez dokumentacije, stroškov in obresti
nekaterih mestih pa lahko nakup
odplačate tudi v 24 obrokih.
Največji znesek celotnega nakupa
na obroke je odvisen 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 24 mesecev
od dneva nakupa.

Na prek 3000 prodajnih mestih v
Sloveniji lahko s plačilnimi karticami NLB
MasterCard, Visa in Karanta hitro in
povsem preprosto plačujete na obroke.
Prednosti nakupov na obroke s
plačilnimi karticami NLB:
•	Za nakup na obroke ni potrebno
izpolniti nobene vloge, tako da je

proces hiter in preprost.
•	Nakup na obroke ne bo zvišal zneska
nakupa, saj se nanj ne obračunajo
obresti ali drugi stroški.
•	Za nakup na obroke se odločite na
samem prodajnem mestu, kjer se s
prodajnim osebjem dogovorite tudi
glede števila obrokov. Najmanjše
število obrokov je 2, največje 12, na

Z odplačevanjem posamičnih
obrokov, se vam bo tako postopoma
sproščal tudi limit. Višino svojega
razpoložljivega limita lahko vedno
preverite prek mobilne banke Klikin,
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.

Preverite, na katerih prodajnih mestih lahko nakupujete na obroke: www.nlb.si/nakupi-na-obroke-prodajna-mesta.

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.

Poletje se počasi poslavlja, spomini
na nepozabne trenutke pa so lahko z
vami tudi v mrzlih in deževnih dneh. Se
sprašujete kako?

