3 novosti na bankomatih
1 Stanje na NLB Osebnem ali NLB

Poslovnem računu lahko poleg
na bankomatih v Sloveniji zdaj
pogledate tudi na bankomatih drugih
bank v tujini.

2 Stanje na katerikoli NLB MasterCard
kartici lahko pogledate tudi na
bankomatih drugih bank v Sloveniji
in tujini.

3 PIN na NLB Osebnem računu,

NLB Poslovnem računu ali na NLB
MasterCard kartici lahko zamenjate
ali deblokirate tudi na bankomatih
drugih bank v Sloveniji ali tujini.

Kaj je predplačniška kartica?
NLB Predplačniška kartica MasterCard
je plačilna kartica, na katero naložite
poljuben znesek in jo nato uporabljate za
različne vrste nakupov, tudi spletne, prav
tako pa tudi za dvigovanje gotovine na
bankomatih. Kartica je brezimenska in ni
vezana na osebni bančni račun. Na voljo
je tudi nekomitentom NLB.
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Kaj omogoča?
• Porabo v višini naloženih sredstev.
• Sodobno in varno brezgotovinsko
poslovanje, saj nakup ali dvig gotovine
potrdite z vnosom številke PIN ali s
podpisom.
• Brezstično plačevanje na vseh prodajnih
mestih z brezstičnimi terminali POS.
• Plačevanje z NFC nalepko, ki jo dobite
s kartico. Nalepko nalepite na mobilni
telefon ali kak drug predmet in z njo
plačujete na brezstičnih terminalih POS.
• Kupovanje prek spleta, telefona in na
prodajnih mestih.

Kako jo uporabljamo?
Pred prvo uporabo je treba kartico
aktivirati. Z SMS-om, poslanim na
telefonsko številko +386 51 323 300,
pridobite številko PIN in kartica je tako
pripravljena za uporabo. V spletni aplikaciji
kartico nato še registrirate in nadgradite
možnosti njene nadaljnje uporabe
(polnjenje, pregled nad porabo …).
Kako jo polnimo?
• P rek spletne aplikacije, ki je namenjena
imetnikom NLB Predplačniške kartice
MasterCard: sredstva lahko nanjo
prenesete s svoje debetne kartice NLB
Maestro, kartice z odloženim plačilom
Visa ali MasterCard in prek NLB Klika.
• S pologom gotovine v vseh NLB
Poslovalnicah.
• Z UPN nalogom prek NLB Klika in v
vseh NLB Poslovalnicah, v poslovalnicah
in elektronskih bankah drugih bank ter
v poslovalnicah Pošte Slovenija.

Več informacij in naročilo na www.nlb.si/predplacniska-kartica ali se oglasite v NLB Poslovalnici.

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

www.nlb.si/motiv

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.

Več informacij o storitvah na bankomatih na www.nlb.si/bankomati.

