E-račun tudi za RTV-prispevek

Med izdajatelje e-računa se je vključila
tudi RTV Slovenija. Uporabniki NLB
Klika se na prejemanje e-računa lahko
prijavite prek Moje storitve – E-računi –
Naročilo e-računov. V polje ID referenca

izdajatelja z zadnjega prejetega računa
prepišite 8-mestno sklicno številko
zavezanca ali 13-mestno številko iz polja
referenca na nalogu UPN. RTV Slovenija
vam bo po uspešno oddani e-prijavi
e-račun poslala v NLB Klik.
Prednosti e-računa
• Hitro: račun poravnate s klikom ali
dvema.
• Pregledno: vodite lastno evidenco
prejetih in plačanih računov.
• Arhiv: plačani e-računi se shranjujejo v

arhivu NLB Klika.
• Eko: e-računi so okolju prijazni, saj
nadomeščajo klasične papirnate račune.
V poglavju E-računi se lahko na
prejemanje e-računa naročite pri več kot
190 izdajateljih. Med njimi so ponudniki
telefonije, energetike, električne energije
in številni drugi. Celoten register
izdajateljev, vključenih v sistem izdajanja
e-računov, najdete na spletni strani
www.bankart.si/si/ponudba/simp/
register-e-racunov/.

Želite biti nemudoma obveščeni o prilivu na račun?
Naročite se na storitev prejemanja SMS-sporočil o prilivu na račun in za vsak priliv
nad 5 evrov boste dobili SMS-sporočilo. V njem bodo datum priliva, številka NLB
Osebnega računa ter znesek prejetega priliva v evrih in drugih valutah, s katerimi
poslujete z NLB Osebnim računom. SMS-sporočila vam bomo pošiljali med 6. in
22. uro. Cena posameznega SMS-sporočila je 0,21 €*.
Več informacij dobite v vseh NLB Poslovalnicah in na
www.nlb.si/sms-sporocilo-o-prilivu-na-racun.
* Nadomestilo po NLB Tarifi za april 2014.

Sprememba splošnih pogojev poslovanja z NLB Osebnimi računi
Obveščamo vas, da smo s 1. aprilom 2014 spremenili Splošne pogoje poslovanja z NLB Osebnimi računi. Zaradi dopolnitve obstoječe ponudbe
SMS-sporočil, z možnostjo prijave na prejemanje kratkih SMS-sporočil o prejetem prilivu na NLB Osebni račun, smo točko 18.6 »SMSsporočila« dopolnili z novim poglavjem »SMS-sporočilo o prilivu na račun«.
Ob uvedbi nove ponudbe osebnega bančništva smo v točko 5.7 »Osebna obravnava« dodali novo podtočko c) NLB Osebno.
Hkrati smo v točki 14 »Obravnavanje reklamacij in pritožb strank« skrajšali rok za odgovor banke na pisno reklamacijo oz. pritožbo
imetnika osebnega računa s 15 na 8 dni.
S 1. julijem 2014 bomo v točki 4.3 »NLB Študentski računi« v četrtem odstavku dopolnili drugi stavek, ki se po novem glasi: »Če se imetnik
osebnega računa s preoblikovanjem ne strinja, lahko odstopi od pogodbe v roku 30 dni od dneva preoblikovanja računa, o katerem je obveščen
s predhodnim obvestilom o preoblikovanju, in sicer brez odpovednega roka, če hkrati izpolni pogoje za prenehanje pogodbe iz drugega
odstavka 17. člena teh splošnih pogojev.«
Podrobnejše informacije o dopolnitvi boste našli na spletni strani www.nlb.si/splosni-pogoji-poslovanja-z-osebnimi-racuni, v NLB
Poslovalnicah ali na telefonski številki 01 477 20 00.

Največ dobrih
razlogov
V okviru naložbenega življenjskega zavarovanja NLB
Naložba Vita Multi lahko še do 30. maja 2014 sklenete
nov investicijski paket NLB Vita Slovenija. Ponuja vam:
• življenjsko in nezgodno zavarovanje brez plačila
dodatne premije;
• najmanj 20-odstotni donos, če je donos podsklada
ob dospetju pozitiven;
• 100-odstotno zaščito v investicijski paket vloženih
sredstev ob dospetju, ki je 18. junij 2024.

Novo: NLB Naložba Vita Multi Senior
Zavarujete se lahko, tudi če ste stari od 66 do 80 let,
z najmanjšo vrednostjo prvega vplačila 3.000 evrov.
www.nlbvita.si

080 87 98

Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana. Zavarovanje tržijo poslovne enote NLB d.d. in Banke Celje d.d. Banki pri tem nastopata kot zavarovalna posrednika ter za
donose in izplačila glavnice ne jamčita. NLB Naložba Vita Multi in NLB Naložba Vita Multi Senior nista depozita in nista vključeni v sistem zajamčenih vlog. NLB Naložba Vita Multi in NLB Naložba Vita Multi Senior
sta naložbeni življenjski zavarovanji, pri katerih je donos odvisen od gibanja vrednosti enot premoženja vzajemnih skladov. Tveganje, da bi bil lahko znesek izplačila naložbenega življenjskega zavarovanja nižji od
zneska vplačila v naložbeno življenjsko zavarovanje, prevzema sklenitelj zavarovanja. Za izplačilo zavarovalne vsote in/ali odkupne vrednosti police jamči NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana.

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.

Z naročilom e-računov boste namesto
papirnatih računov prejemali e-račune
neposredno v NLB Klik, v katerem jih
poravnate brez dodatnega prepisovanja
podatkov. E-račun je brezplačen, preprost
in prijazen do okolja, vsebina e-računa pa
je popolnoma enaka papirnati različici.

