Pri nas obdarujemo tudi januarja in februarja

S kuponom ugodnosti Mercatorja vas
bomo razveselili tudi, če boste v januarju ali
februarju sklenili NLB Osebni ali

NLB Stanovanjski kredit ali postali
imetnik NLB Klika.
Več si preberite na
www.nlb.si/kupon-mercator.
*Velja za vse plačilne kartice z odloženim plačilom
in posojilne kartice: Visa, MasterCard in Karanta.

Bankomati niso samo za dvig denarja
Na NLB Bankomatih lahko poleg dviga gotovine opravljate še številne druge bančne storitve. Na primer plačate položnice (UPN), položite
gotovino ali si natisnete pregled prometa na osebnem računu.
Za vse, ki imate NLB MasterCard ali NLB Visa kartico pa je pomembno tudi, da lahko na NLB Bankomatih vedno preverite informativno
razpoložljivo stanje mesečnega limita porabe na kartici.
Plačilo položnic (UPN)
Na določenih bankomatih lahko tudi
plačujete položnice (UPN). Postopek
je preprost, saj le sledite navodilom
na zaslonu bankomata. Plačilo je
avtomatično. Če je izvedeno do 14.
ure, so sredstva nakazana še isti delovni
dan. Storitev je cenejša kot plačilo
položnic v NLB Poslovalnici.

Avtomatski polog gotovine
Tudi za polog gotovine vam ni treba
več čakati v poslovalnici v vrsti, saj lahko
evrske bankovce vseh apoenov položite
na svoj osebni račun tudi na izbranih NLB
Bankomatih. Postopek je preprost, saj le
sledite navodilom na zaslonu bankomata.
Tako položena gotovina je na vaš račun
knjižena takoj in to brezplačno.

Izpis prometa na osebnem računu
Na vseh NLB Bankomatih lahko poleg
trenutnega stanja pregledujete tudi
promet na osebnem računu. Izpiše se
vam zadnjih 7 prilivov in odlivov na
osebnem računu, in sicer padajoče po
datumu transakcije. Lahko pa izberete
še starejše prilive in odlive, in sicer kar
za 90 dni nazaj.

Lokacije bankomatov, ki omogočajo posamezne storitve si oglejte na www.nlb.si/bankomati.

Sprememba Splošnih pogojev poslovanja s plačilnimi karticami za fizične osebe – potrošnike
Obveščamo vas, da bo prišlo do spremembe Splošnih pogojev poslovanja s plačilnimi karticami za fizične osebe – potrošnike.
S 1. aprilom bomo spremenili poglavje 2.3 z nazivom Turistično zavarovanje z asistenco v tujini, ki se preimenuje v
Zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini.
Več o spremembah in dopolnitvah boste našli na spletni strani www.nlb.si/placilne-kartice, v NLB Poslovalnicah ali na
telefonski številki NLB Kontaktnega centra 01 477 20 00.

NLB Plačilne kartice

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

www.nlb.si/kartice-motiv

Kontaktni center: 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.

Da bi prijetni trenutki trajali dlje, vas
obdarujemo tudi v januarju in februarju. Če
postanete imetnik katerekoli NLB Plačilne
kartice* vam bomo podarili Mercatorjev
kupon ugodnosti, ki ga lahko unovčite v
prodajalnah M Tehnika.

