Darilo po meri obdarjenca

Denar je res univerzalno darilo, a če želite
obdariti z malce bolj ličnim in osebnim

darilom, lahko kuverto z gotovino
zamenjate z NLB Predplačniško kartico
MasterCard, na katero naložite znesek
do vrednosti 250 evrov. Kartica je
brezimenska in ni vezana na noben
osebni račun, zato je primerna tudi za
nekomitente in mladoletne, saj lahko
po identifikaciji sam na njo zopet naloži
poljuben znesek*.
*Največji možen znesek nakazila določa tip opravljene
identifikacije.

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

Poletne ugodnosti ob plačilu z NLB kartico MasterCard
lahko koristite pri naslednjem letu.
Ugodnosti preverite na spletnih
straneh Adria Airways (www.adria.si/
neprecenljiva-dozivetja).
•	Ob plačilu s kartico MasterCard in
predložitvi kupona lahko izkoristite
številne ugodnosti na priljubljenih
izletniških točkah v Sloveniji. Kupone
lahko poiščete in jih natisnete na
straneh Odkrivaj Slovenijo (www.
siol.net/trendi/odkrivaj-slovenijo).

•	Ob plačilu s kartico MasterCard so
vam na voljo poletne ugodnosti
in darila, ki jih lahko dobite v
izbranih hotelih na Hrvaškem.
Ponudbo MasterCard ugodnosti
lahko spremljate na spletnih straneh
1nadan (www.1nadan.si/ponudbe/
MasterCard).
•

 izbranih svetovnih metropolah,
V
kot so New York, London in Pariz,
lahko ob plačilu s kartico MasterCard

•	Vsak petek do konca novembra 2016
lahko v izbranih restavracijah in
lokalih po Sloveniji ob plačilu z
brezstično kartico MasterCard ali
Maestro izkoristite 10 % popust na
njihovo ponudbo. Ali je med njimi
tudi vaša najljubša restavracija, lahko
preverite v brošuri na www.nlb.si/
mastercard.

do konca leta 2016 izkoristite
posebne ugodnosti in si zagotovite
edinstvena doživetja. Več na spletni
strani Priceless Cities
(www.priceless.com).
•	Z nakupom letalske vozovnice
družbe Adria Airways za aktualno
Priceless Cities destinacijo v
določenem terminu prejmete
ob plačilu s kartico MasterCard
promocijsko kodo za 20 €, ki jo

•	Vsak prvi torek v mesecu lahko
ob plačilu z brezstično kartico
MasterCard ali Maestro izkoristite
10 % popust v vseh trgovinah
Hervis.

Več informacij na www.nlb.si/mastercard.

Obiščite 57. Jazz festival 20 % ceneje in ne zamudite razstave
Kot tradicionalni glavni pokrovitelj
Jazz festivala omogočamo imetnikom
NLB Zlatega računa ali NLB Zlate kartice
Mastercard 20 % popust pri nakupu
vstopnic in kompletov za 57. Jazz
festival.

V NLB Galeriji Avli na Trgu republike
2 v Ljubljani pa si lahko do 26. julija
2016 ogledate spremljevalno razstavo
festivala.

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.

V hitrem tempu današnjega časa se hitro
menjujejo tudi želje in potrebe in prav
to je morda razlog, da smo, sodeč po
raziskavi, Slovenci za darilo najbolj veseli
prav denarja. Naj bo za poroko, maturo
ali konec šolskega leta, z denarjem si
lahko obdarovanec uresniči želje takrat in
tako, kot le njemu najbolj ustreza.

