Brezplačna NFC nalepka za
NLB Predplačniško kartico MasterCard

NFC nalepka vam še dodatno olajša
nakupovanje, saj jo lahko preprosto
nalepite na mobilni telefon ali kateri
drug predmet, ki ga imate vedno ob
sebi. Tako vam za hiter skok v trgovino
ali na kavo s seboj ne bo več treba
nositi denarnice. Brezplačna NFC
nalepka je na voljo le do konca marca
2016 oziroma do prodaje zalog.
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Več informacij in naročilo na www.nlb.si/predplacniska-kartica ali se oglasite v NLB Poslovalnici.

Kako poteka nakup na obroke?
Verjetno že veste, da vam NLB
Plačilne kartice z odloženim plačilom*
MasterCard, Zlata MasterCard, Visa
in Karanta v Sloveniji omogočajo tudi
nakupovanje na obroke. Nakup na
obroke ne prinaša nobenih dodatnih
stroškov, obresti in dokumentacije.
Če še niste nakupovali na obroke, vam
predstavljamo enostaven potek te
storitve.
Kako poteka nakup na obroke?
Za nakup na obroke se dogovorite
neposredno na prodajnem mestu, kjer
določite tudi število obrokov, ki lahko
znaša najmanj 2 in največ 24.
V koliko obrokih lahko poravnate nakup
je odvisno od posameznega prodajnega
mesta, zato se o tem pogovorite
s prodajnim osebjem. Nakup in število
obrokov potem preprosto potrdite
z vnosom številke PIN.

Pomembno je, da pravočasno
preverite višino razpoložljivega
limita na kartici, s katero želite
opraviti nakup, saj je višina nakupa
odvisna od višine neporabljenega
limita na kartici.
Kje lahko nakupujete na obroke?
Prodajnih mest, ki nudijo možnost
nakupa na obroke, je v Sloveniji že preko
3000 in so označeni s posebno nalepko
»Nakupi na obroke«. Točen seznam
lahko preverite tudi na spletni strani
www.nlb.si/nakupi-na-obrokeprodajna-mesta.
Preverite stanje svojega
razpoložljivega limita!
Razpoložljivi limit lahko preverite
kadarkoli prek spletne banke NLB Klik,
mobilne banke Klikin, telefonske
banke NLB Teledom, na NLB
Bankomatih in v NLB Poslovalnici.

Če ocenite, da višina razpoložljivega
limita ne ustreza višini želelnega
nakupa, lahko prek NLB Klika ali v
svoji NLB Poslovalnici oddate vlogo za
povišanje.
Poskrbite za dodatno varnost!
Če se želite še dodatno prepričati, da ste
nakup s kartico ali dvig gotovine opravili
vi, se lahko naročite na NLB SMS-Alarm
o uporabi kartice. S SMS-sporočili
boste obveščeni, kje, koliko in kdaj ste
plačali s svojo NLB Plačilno kartico.
Redno spremljanje kartične porabe je
priporočljivo tudi v spletni banki NLB
Klik, saj si tako lahko zagotovite, da vas
poraba ne bo presenetila in da ne boste
presegli limita, ki ste si ga začrtali.
*Ne velja za NLB Posojilni kartici MasterCard in
Karanta

Več informacij na www.nlb.si/obroki.

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.

Vsi novi imetniki NLB Predplačniške
kartice MasterCard zdaj prejmete NFC
nalepko povsem brezplačno!

