Izkoristite številne ugodnosti plačilne kartice NLB

Na več kot 4200 prodajnih mestih v Sloveniji
lahko nakupujete na 2 do 12 obrokov,
oziroma tudi do 24 obrokov, na mestih, ki
to že omogočajo. Brez obresti, dodatnih
stroškov s strani banke in dokumentacije.
Nakupi z Mastercardom pa vas razveseljujejo
še z aktualnimi ugodnostmi na različnih
prodajnih mestih – jih poznate?
•	Vse do konca tega leta dobite za vsak
nakup s plačilno kartico NLB Mastercard
na www.1nadan.si povrnjeno vrednost
v višini 0,5 % svojega nakupa.
•	Vsak torek v tem letu lahko v vseh
trgovinah Hervis ob plačilu z brezstično
kartico NLB Mastercard ali Maestro
izkoristite 10 % popust.
•	Vsako sredo vse do konca septembra
2017 lahko ob plačilu z brezstično
NLB Maestro ali Mastercard kartico v
kinematografih Cineplexx izkoristite
izjemno priložnost in plačate le eno
vstopnico, drugo pa dobite povsem
brezplačno. Ugodnost je na voljo v vseh
Cineplexxih v Sloveniji (Maribor, Celje,
Kranj, Koper, Novo mesto in Murska
Sobota).
Aktualne ugodnosti plačilne kartice
Mastercard se nenehno dopolnjujejo in
nadgrajujejo, zato jih spremljajte.
Da boste vedno na tekočem s ponudbo, obiščite www.nlb.si/mastercard.

Že imate svoj motiv na plačilni kartici?
Vaša plačilna kartica je lahko tudi povsem
unikatna – tako edinstvena, kot ste tudi sami.
Oblikujete jo lahko s sliko svoje najdražje
osebe, zvestega štirinožnega prijatelja,
nepozabnega trenutka na belih strminah
ali ob sončnem zahodu in mirnem morju.
Možnosti so neomejene. Vse, kar morate
narediti je, da v spletni aplikaciji na
www.nlb.si/oblikovanje-kartice izberete
vrsto kartice, kliknite na Lasten motiv in
naložite svojo najljubšo sliko.
Svoj motiv lahko naročite za plačilne kartice
NLB Mastercard, Zlata Mastercard, Visa ali
Maestro. Tako boste vedno v stiku s svojim
navdihom.
Več o kartici z motivom najdete na www.nlb.si/motiv.

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.

Plačilne kartice NLB Mastercard vam lahko
olajšajo nakupovanje doma in v tujini, ena
večjih prednosti pa je tudi nakupovanje na
obroke.

