MasterCard® Priceless bar
Privoščite si neprecenljivo sprostitev
in uživanje s prijatelji v MasterCard
Priceless baru na portoroški plaži. Med
1. julijem in 31. avgustom 2015 boste
ob plačilu s kartico MasterCard prejeli
10 % popusta na pijače in brezplačno
enourno izposojo kolesa.
Osvežitev v izbranih kopališčih
Na izbranih kopališčih bo letos
še bolj veselo, saj si boste med 1.
julijem in 31. avgustom 2015 poleg
vodnih dogodivščin lahko privoščili
še brezplačen sladoled. Ob plačilu
vstopnice s kartico MasterCard boste
namreč prejeli kupon za brezplačen
sladoled (lučka ali kepica). Ponudba
velja do razdelitve vseh kuponov v
kopališčih Terme Čatež, Atlantis
Ljubljana, Kopališče in terme
Strunjan, Dolenjske toplice,
Šmarješke toplice in Rimske terme.

Happy hour v izbranih gostilnah
in restavracijah

Kavarna Maček – obiščite Mačka
in postanite državljani sveta

Med 15. julijem in 15. avgustom 2015
v spodnjih gostilnah in restavracijah ob
plačilu s kartico MasterCard med 9.00
in 10.00 uro prejmete brezplačen
francoski rogljiček, med 17.00 in
18.00 uro pa brezplačen sladoled.

Bi radi obiskali Rio de Janeiro?
Uživali v koktajlu s prijateljicami v
New Yorku?

Portorož:
• Papa chico • Nostalgija
• Kanela bar
Izola:
• Parangal
Koper:
• Kroštola • Mama chico
Piran:
• Riviera Adriatic • Caphino bar
Bled:
• Chili • Slaščičarna Šmon

To poletje med 15. junijem in
30. avgustom vam MasterCard
kartica in kavarna Maček pripeljeta
najboljše iz najlepših prestolnic
sveta. Vsaka prestolnica bo na
Krojaški ulici 5 gostovala 14
dni, saj vam bomo poleg redne
ponudbe v tem času nudili
še pijačo, glasbo in prigrizke,
navdihnjene z izbranim mestom.
Prav tako ob vsakem plačilu s
kartico MasterCard prejmete 10 %
popusta na ponudbo, v knjižico/
potni list pa prejmete žig. Ko
zberete 5 žigov (lahko tudi po več
iz enega mesta), se potegujete za
lepe nagrade.

»3-D Secure« - uvedba dinamične avtentikacije (SMS OTP) pri spletnem plačevanju s karticami
S 17. junijem 2015 smo v sistem »3-D Secure« za varnejše nakupovanje po spletu uvedli dinamično avtentikacijo (dinamično enkratno
geslo v SMS-ju), in sicer za NLB kartice MasterCard, Visa in BA/Maestro. Za več informacij o aktivaciji in nadaljnji uporabi standarda
»3-D Secure« za svoje NLB kartice MasterCard, Visa in/ali BA/Maestro pokličite NLB Kontaktni center na telefonsko številko 01 477 20
00 ali obiščite spletno stran www.nlb.si/3d-secure.
www.nlb.si/visa

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.

Poletne ugodnosti z MasterCard karticami

