
Nasveti za poslovanje z banko 
v času koronavirusa
V obdobju poostrenih ukrepov proti širjenju koronavirusa, smo za vas 
pripravili nekaj koristnih napotkov, povezanih z bančnim poslovanjem.

Uporabite video klic

Osnovne bančne opravke kot so naro-
čilo kode za aktivacijo mobilne banke, 
povečanje limita in osnovni izračun 
kredita lahko uredite prek video klica.

Uporabite razkužilo

V vseh NLB poslovalnicah so na voljo 
razkužila. Uporabite jih pred in po 
vašem bančnem opravku.

Odlog plačila

Če imate finančne težave, čimprej 
pokličite svojega osebnega bančnika 
in zaprosite za moratorij.

Plačujte brezgotovinsko

Denar izmenja veliko rok, zato kjer je 
mogoče, plačujte brezstično s karti-
cami in mobilno denarnico NLB Pay.  
Do 25 € tudi brez vnosa številke PIN.

Upoštevajte razdaljo

Vstop v poslovalnico je mogoč le po-
samično. Po vstopu ohranjajte razda-
ljo 1,5 – 2 metra od ostalih ljudi.

Povečanje limita

Če se vam bodo zaradi epidemije pri-
hodki zmanjšali, si lahko začasno po-
večate limit.

Za več informacij o koronavirusu in napotkih za ravnanje pokličite na brezplačno telefonsko številko NIJZ 080 1404, kjer so vam na voljo vsak dan med 8. in 20. uro.

Poslovalnico obiščite le 
v nujnem primeru

Kar se da, opravite na 
daljavo

Za finančni nasvet ali pomoč, 
nas kontaktirajte

Delovni čas in začasno zaprtje 
nekaterih poslovalnic

Z namenom zagotavljanja najvišje 
stopnje varnosti, smo začasno zapr-
li nekatere poslovalnice. Ostale še 
naprej poslujejo po prilagojenem 
delovnem času, in sicer vsak delovnik 
od 8.30 do 13.00. Pred obiskom pre-
verite, ali je poslovalnica odprta, na  
www.nlb.si/poslovna-mreza.

Tu smo za vas 24/7

Skupaj bomo poiskali najboljšo reši-
tev za vas.

info@nlb.si
Teledom

01 477 20 00
video klic
klepet

Položnice plačajte prek 
spleta ali telefona

Položnice lahko enostavno plačate 
tudi brez obiska poslovalnice. Za pla-
čilo uporabite mobilno banko Klikin, 
spletno banko NLB Klik, video klic ali 
NLB Teledom. Plačilo položnic omo-
gočajo tudi posebej označeni NLB 
bankomati.


