Naj vas opomni SMS-sporočilo!

Izbirate lahko med naslednjimi
SMS-Opomniki:
•N
 LB SMS-Opomnik o stanju na računu
Z njim vam omogočimo prejemanje
informacij o stanju na osebnem računu.
Informacije lahko prejemate enkrat
dnevno, tedensko ali mesečno ob uri, ki
jo določite sami.

• NLB SMS-Opomnik o prilivu na račun
Z njim vas med 6.00 in 22.00 uro
obvestimo o vsakem prilivu nad 5 EUR.
Sporočilo vsebuje podatke o datumu
nakazila, številki bančnega računa in
točnem znesku nakazila.
•N
 LB SMS-Opomnik o stanju na
računu nad/pod določenim zneskom
Z njim vas opozorimo, da je stanju na
računu nad/pod določenim poljubno
izbranim zneskom, ki je lahko pozitiven
ali negativen.
•N
 LB SMS-Opomnik pred zapadlostjo
depozita/varčevanja
Opomnik poskrbi, da pet dni pred
zapadlostjo depozita ali varčevanja
premete SMS-sporočilo z opozorilom.

•N
 LB SMS-Opomnik pred zapadlostjo
limita
Opomnik poskrbi, da pet dni pred
zapadlostjo izrednega limita prejmete
SMS-sporočilo z opozorilom.
• NLB SMS-Opomnik pred izvršitvijo
SDD
Opomnik prejmete pred izvršitvijo SDD,
na dan prejema SDD v banko. Za vsak
posamezni SDD prejmete ločeno SMS
sporočilo.
Poleg SMS-Opomnikov so vam na voljo
tudi številni SMS-Alarmi, ki vam bodo še
dodatno olajšali bančno poslovanje.

Več informacij na www.nlb.si/sms-sporocila.

Naši bančni svetovalci pridejo tudi na dom
Zdaj vas naši bančni svetovalci lahko
obiščejo tudi pri vas doma, v pisarni ali
na drugi izbrani lokaciji.
Takšno brezplačno bančno svetovanje
ponujamo strankam z večjimi finančnimi
potrebami, ki od banke pričakujejo
potrebam prilagojeno diskretno obravnavo
ter strokoven in učinkovit nasvet.

Ugani, kdo pride
na obisk?

Mobilni bančni strokovnjaki svetujejo pri
odločitvah o varčevanju, zadolževanju,
zavarovanju in naložbah, pri tem pa
seveda upoštevajo življenjske in finančne
cilje, ki jih želite doseči.
Tako lahko prihranite marsikatero pot v
banko, če želite, pa vas bodo tudi redno
obveščali o novostih.

Več informacij na www.nlb.si/mobilni-svetovalci ali na telefonski številki 080 1002.

NLB Ekipa mobilnih svetovalcev vam pomaga pri odločitvah o vaših financah.
Pridemo na dom, v pisarno ali kamor koli drugam, kjer vam ustreza. Obisk in
svetovanje sta brezplačna.

Pregled nad financami vedno pri roki
Simona Krevs, mobilna finančna svetovalka, gsm: +386 31 662 189
Bojana Bele, vodja Poslovalnice Dobova, gsm: +386 31 659 831
E-naslov: mobilni.svetovalci@nlb.si

www.nlb.si

01 477 20 00

Toplo vreme te dni vabi, da čas
preživljamo zunaj štirih sten, zato
mobilna banka, ki jo lahko vedno nosite
s seboj, pride še kako prav. Z njo do
svojih financ dostopate enostavno,
varno in udobno, kar prek svojega
pametnega telefona.
Mobilna banka Klikin omogoča hiter
dostop do osebnega računa, pregled
stanja na plačilnih karticah in plačila

položnic kar prek mobilne naprave. Od
doma in iz tujine, prav vsak dan v letu.
Imetniki kartic NLB MasterCard, Visa in
Karanta lahko pregledujete tudi promet
in ostale podrobnosti svojih kartic.
Mobilna banka Klikin vam omogoča tudi
prikaz prometa po obračunskih obdobjih,
porabljena in razpoložljiva sredstva v
tekočem obračunskem obdobju z ločitvijo
neavtoriziranih transakcij.

Več o mobilni banki Klikin: www.klikin.si.

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.

Spremembe in stanje na računu lahko
spremljate tudi prek svojega mobilnega
telefona, ki vas samodejno opozori na
prilive ali kadar na primer stanje na
vašem računu pade pod določen znesek.
S pomočjo SMS-Opomnikov ste torej
vedno obveščeni o dogajanju na svojem
računu. Opomnike prejmete tudi v tujini,
niso odvisni od mobilnega operaterja
ter jih lahko vklopite in izklopite kadar
koli želite. Nadomestilo za pošiljanje
informacij znaša 0,10 EUR za sporočilo.

