Izberite paket po svoji meri in prihranite

Izbirate lahko med paketi:
• Osnovni,
• Aktivni,
• Mladostni in
• Premium.
Vsi paketi so na voljo tudi za osebnoposlovni namen.
Pripravili smo še nekaj ugodnosti, in sicer
boste ob sklenitvi paketa prihranili
10 % v prvih dveh letih, upokojenci in
starejši od 65 let 20 %, mladi do 27. leta
pa ob sklenitvi paketa Mladostni pridobite
kar 50 % popusta.
Paket lahko sklenete v kateri koli NLB Poslovalnici.

Tukaj je najsodobnejši način plačevanja
Vaš mobilni telefon se zdaj lahko spremeni v
denarnico. Z NLB Pay – mobilno denarnico,
ki omogoča najsodobnejši način plačevanja
na prodajnih mestih z mobilnim telefonom.
Mobilna denarnica NLB Pay sama digitalizira
vaše plačilne kartice. Za enkrat so to plačilne
kartice Mastercard, kmalu pa tudi kartice
osebnega računa Maestro.
NLB Pay aktivirate hitro in preprosto, sami,
brez obiska poslovalnice in to v eni minuti.
1.	Obiščite Google Play in si naložite
aplikacijo NLB Pay.
2.	Vpišite davčno številko in zadnje štiri

številke svoje plačilne kartice. Nato
določite še geslo.
3.	Izberite privzeto kartico - tisto, s katero
največ plačujete.
4.	Nastavite NLB Pay kot privzeto mobilno
denarnico in ne pozabite vklopiti NFC.
Pred plačilom na prodajnem mestu le
odklenite telefon (če vaš telefon omogoča,
lahko tudi s prstnim odtisom ali prepoznavo
obraza), na katerem je vklopljen NFC, in
ga prislonite k terminalu POS. Ker gre za
brezstično plačevanje, velja tudi tukaj, da
je za zneske nad 15 evrov potreben vnos
številke PIN.
Več informacij na www.nlbpay.si.

Brezstično lahko dvignete tudi gotovino
Vsak peti NLB Bankomat je postal brezstičen. To pomeni, da tudi pri dvigu gotovine ne boste dali kartice iz roke, ampak jo
boste samo prislonili, enako kot pri plačilu nakupa z brezstično kartico. Razlika pa je v tem, da je na brezstičnem bankomatu
vnos številke PIN potreben ne glede na višino dviga in pri vsaki transakciji.
Kako poteka dvig?
1. Prislonite kartico.
2. Shranite kartico v denarnico.
3. Vnesite številko PIN.
4. Vzemite in shranite denar.
Na brezstičnih NLB Bankomatih se lahko izvajata brezstično le dvig gotovine in informacija o stanju. Brezstični dvig je
opravljen hitreje kot običajen dvig gotovine. Poleg tega pa je tudi varnejši, saj kartice ne daste iz rok in je onemogočena kraja
podatkov t. i. skimming.

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.

Vsak dan nam pokloni nov izziv, novo
doživetje. Za čim bolj preprosto reševanje
vaših izzivov in pripravljanje na nova
doživetja, smo bančne storitve, ki jih
najpogosteje uporabljate in jih najbolj
potrebujete, združili v 4 pregledne
pakete.

