Se odpravljate na kratek oddih in bi radi še dodatno poskrbeli
za varnost kartičnega poslovanja na dopustu? SMS-Alarm
o uporabi kartice vas takoj obvesti, da se s kartico dogaja
nekaj nenavadnega, v vsakem sporočilu pa je navedena tudi
telefonska številka, na katero pokličete ob sumu zlorabe in
lahko kartico takoj blokirate.
SMS-Alarm o uporabi kartice lahko naročite imetniki kartic
NLB Visa, MasterCard, Karanta ali Maestro, neodvisno od
mobilnega operaterja. Sporočilo o uporabi kartice je poslano
takoj ob izvedeni transakciji, tudi v tujini. Za SMS-Alarm o
uporabi kartice boste odšteli le 1 evro na mesec za posamezno
kartico, ne glede na število poslanih sporočil.
Naročilo SMS-Alarma o uporabi kartice lahko naročite kar
v spletni banki NLB Klik. Izberete pa lahko tudi druge SMSAlarme in SMS-Opomnike, ki še dodatno poskrbijo za varnost
kartičnega in spletnega poslovanja ali vam olajšajo vsakdan.*
* Nadomestilo po tarifi NLB d.d. za maj 2016.

Več informacij dobite na www.nlb.si/sms-sporocila ali v katerikoli NLB Poslovalnici.

Darilo po meri obdarjenca
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.
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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 poljuben 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.

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.

Alarm, ki vas opozori na sumljiva plačila z vašo
plačilno kartico

