Počitnice na obroke. Družinska idila takoj.

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, na prodajnih
mestih, ki to že omogočajo. 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 v terminal POS.
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 prek 4200 in so
označena s posebno nalepko, na kateri piše
tudi kakšno je maksimalno število obrokov.
Točen seznam prodajnih mest, ki omogočajo
nakupe na obroke, lahko poiščete tudi na
naših spletnih straneh.
Preverite stanje vašega
razpoložljivega limita!
Razpoložljivi limit lahko preverite kadarkoli
prek spletne banke NLB Klik, mobilne
banke Klikin, telefonske banke NLB
Teledom, na NLB Bankomatih ali v

naših poslovalnicah. Če ocenite, da
višina razpoložljivega limita ne ustreza
višini želenega nakupa, lahko kar prek
NLB Klika ali v svoji NLB Poslovalnici
oddate vlogo za povišanje limita.
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 in mobilni banki
Klikin, saj si tako lahko zagotovite, da
vas poraba ne bo presenetila in da ne
boste presegli limita, ki ste si ga začrtali.
Več o nakupih na obroke in seznam prodajnih mest najdete na www.nlb.si/obroki.

Si nikakor ne morete zapomniti svoje številke PIN?
Ne shranjujte je na listku v denarnici ali
v mobilnem telefonu, saj tako v primeru
kraje denarnice ali torbice številka PIN
izgubi svoj pomen. Raje jo spremenite v
številko, ki si jo boste lažje zapomnili.
Možnost menjave številke PIN je namreč
tudi na karticah NLB MasterCard in Visa.
Številko lahko zamenjate brezplačno, in
sicer na NLB Bankomatih, ki omogočajo to
storitev. Kartico, ki ji želite zamenjati PIN,
vstavite v bankomat, vtipkate obstoječi PIN
in sledite navodilu na zaslonu bankomata.
Če ste obstoječo številko PIN že pozabili,

lahko v NLB Poslovalnici naročite novo
in jo po prejemu na NLB Bankomatu
zamenjate. Naročilo nove številke PIN
se zaračuna v skladu z veljavno tarifo,
zamenjava na NLB Bankomatih pa je
brezplačna.
Ne pozabite: Ko izbirate številko PIN, ki
si jo boste lažje zapomnili, izberite takšno,
ki je vam enostavna, drugi pa je ne morejo
hitro uganiti. Številka PIN, tako kot ostala
gesla, naj ne bo sestavljena iz enakih cifer
(npr. 7777), predvidljivih zaporedji
(npr. 0123), vašega rojstnega dneva,
letnice rojstva ipd.
Kadarkoli imate težave s svojo kartico, lahko pokličete: 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.

Ali ste vedeli, da vam plačilne kartice z
odloženim plačilom NLB Mastercard, Zlata
Mastercard, Visa in Karanta v Sloveniji
omogočajo tudi nakupovanje na obroke?
Nakup na obroke je preprost, banka pa vam
za storitev ne zaračuna nobenih obresti ali
dodatnih stroškov.

