Vplačali ste počitnice in pripravili kovčke. Ste na kaj pozabili? Se zgodi, saj je odhod na počitnice ena od bolj
stresnih situacij. Upoštevajte spodnje nasvete, da boste med dopustom bolj brezskrbni. Še zlasti vam bodo
prišli prav, če na počitnicah ostanete brez denarja.

5 enostavnih nasvetov za večjo varnost na počitnicah
1.
2.
3.
4.
5.

Ves čas imejte na očeh svojo prtljago in denar.
Denar menjajte le v bankah in uradnih menjalnicah (splača se primerjati tečaje in provizije).
Ne imejte pri sebi več denarja, kot ga potrebujete.
Nosite skrivni pas za denar pod oblačilom. Če potujete v paru ali skupini, si med seboj razdelite denar in kartice.
Pri plačevanju s plačilno kartico bodite zelo pozorni in imejte kartico ves čas na očeh.

4 nasveti, ki vam pomagajo iz najhujšega
1. Če vam denar, kartice, dokumente ali karkoli drugega ukradejo ali če to izgubite, obvestite lokalno policijo, ki naj napiše zapisnik.
2. Izgubljeno ali ukradeno kartico Visa, Mastercard ali BA Maestro takoj prekličite s klicem na telefonsko številko +386 1 477 20 00.
3.	Imetniki kateregakoli NLB Osebnega računa se na počitnicah ali službenem potovanju v Bosni in Hercegovini, Črni gori, na Kosovu,
Makedoniji ali Srbiji po prvo bančno pomoč lahko oglasite v katerikoli poslovalnici NLB Skupine v teh državah.
4. Če v tujini ostanete brez vsega, vam pomaga Western Union. Denar prejmete v nekaj minutah na več kot 250.000 vplačilno-izplačilnih
mestih po svetu.

Obvestilo
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. novembrom 2017
bomo spremenili poglavje 4.4 z nazivom Plačevanje porabe iz tujine in poglavje 7 Obveščanje imetnika kartice.
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.
Sprememba NLB Tarife za prebivalstvo
Obveščamo vas, da se bo 1. novembra 2017 dopolnila NLB Tarifa za prebivalstvo. Več informacij o spremembi NLB Tarife najdete na spletni strani
www.nlb.si/stroski-in-obrestne-mere, v NLB Poslovalnicah ali na telefonski številki NLB Kontaktnega centra 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.

9 nasvetov za dopust brez stresa

