Brez iskanja denarnice, prave kartice ali prave aplikacije.
Za plačilo z mobilno denarnico NLB Pay ni treba odpreti aplikacije. Le odklenete svoj telefon in ga prislonite terminalu POS. Aplikacija
bo sama izvedla vse potrebne postopke za izvedbo transakcije. Odklenete telefon, ga prislonite in plačate, to je vse!
Mobilno denarnico NLB Pay lahko uporabljate še
preprosteje, a hkrati na enak način kot svojo NLB Plačilno
kartico.
Z NLB Pay lahko plačate kavo v kavarni, počitnice na drugem
koncu sveta ali nov pralni stroj v tehnični trgovini. Če je
povezana z vašo NLB Mastercard kartico, lahko z mobilno
denarnico plačujete tudi na obroke. Enako kot z Mastercard
kartico, samo da vam je ni treba nositi s sabo.
Varnost postavljamo na prvo mesto.
Uporaba mobilne denarnice NLB Pay omogoča najvišjo stopnjo
varnosti ob enostavni uporabi. Plačilo lahko sprožite samo vi,
ko odklenete svoj telefon in ga prislonite terminalu POS. Enako
kot za brezstične kartice, velja tudi za NLB Pay, da v Sloveniji PIN
vtipkate le pri plačilih višjih od 15 evrov.

Poiščite mobilno denarnico NLB Pay v trgovini Google Play in jo prenesite na svoj telefon.

Bi izpiske raje prejemali po e-pošti?
Zamenjajte papirnate izpiske z e-izpiski in skrb za to, da bi
izpiske izgubili ali založili, bo odveč. Z naročilom na e-izpiske
boste po e-pošti dobivali izpiske za vse svoje NLB storitve, se
pravi za osebne račune, varčevalne račune, postopna varčevanja
in plačilne kartice, z enakimi informacijami, kot jih imajo papirni
izpiski. Enak je tudi njihov izgled ter čas in pogostost pošiljanja.
Naročilo in prejemanje e-izpiskov sta seveda brez dodatnih
stroškov.

Kako se naročiti?
V treh res enostavnih korakih.

1.

Obiščite spletni naslov www.nlb.si/elektronski-izpiski.

2.

Na tej spletni strani izpolnite obrazec. Varnostno kodo, ki je en od obveznih podatkov na obrazcu, najdete na prvi strani
izpiska - zgoraj desno, pod IBAN številko.

3.

Na e-naslov, ki ga boste vpisali v obrazec, boste dobili potrditveno e-sporočilo. S klikom na poslano povezavo v e-sporočilu
boste potrdili prejemanje e-izpiskov na vpisan e-naslov. Konec papirja ter polnih map in omar.

Naročite se na e-izpiske na www.nlb.si/elektronski-izpiski ali v katerikoli NLB Poslovalnici.

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.

Plačujte z mobilno denarnico NLB Pay
– sodobno, preprosto in varno

