Nekateri spletni nakupi ne stanejo nič. A le s kartico Visa!
Spletni nakupi s plačilno kartico NLB Visa
se vam lahko obrestujejo. Vsi, ki od 5.
septembra do 30. oktobra 2016 spletne
nakupe opravite s plačilno kartico NLB
Visa, sodelujete v nagradni igri, v kateri
bo Visa vsak dan enemu srečnežu

povrnila vrednost nakupa do največ 100
€. Verjetnost dobitka se poveča z vsakim
spletnim nakupom. Pravila in pogoji
nagradne igre so objavljeni na spletni
strani www.visaeurope.si.

V Cineplexxih plačajte vstopnice z brezstično plačilno kartico
NLB MasterCard ali
BA Maestro
Vsako sredo lahko ob plačilu z
brezstično plačilno kartico NLB BA
Maestro ali MasterCard v kinematografih
Cineplexx izkoristite izjemno priložnost
in plačate le eno vstopnico, drugo pa
dobite povsem brezplačno. Ugodnost
je na voljo od oktobra naprej, v vseh
Cineplexxih v Sloveniji (Maribor, Celje,
Kranj, Koper, Novo mesto in Murska
Sobota). Privoščite si obilico filmskih
užitkov z brezstično plačilno kartico
NLB MasterCard ali BA Maestro.
NLB MasterCard kartico lahko naročite v katerikoli NLB Poslovalnici ali oddate obrazec na www.nlb.si/mastercard.

Alarm, ki vas opozori na sumljiva plačila z vašo
plačilno kartico
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 september 2016.

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

NLB Visa kartico lahko naročite v katerikoli NLB Poslovalnici ali oddate obrazec na www.nlb.si/visa.

