
Pr
om

oc
ijs

ka
 b

es
ed

ila
 s

o 
in

fo
rm

at
iv

ne
 n

ar
av

e.
 Z

a 
na

pa
ke

 v
 t

is
ku

 in
 m

or
eb

itn
e 

sk
rit

e 
na

pa
ke

 v
 z

ve
zi

 s
 t

is
ko

m
 n

e 
pr

ev
ze

m
am

o 
od

go
vo

rn
os

ti.
 P

rid
rž

uj
em

o 
si

 p
ra

vi
co

 d
o 

sp
re

m
em

b.
 O

b 
sk

le
ni

tv
i p

og
od

be
 v

 b
an

ki
 p

re
ve

rit
e 

ve
lja

vn
e 

po
go

je
 in

 la
st

no
st

i s
to

rit
ve

.

Obiščite www.nlb.si/ustvarjam-dom.

Nakup ali obnova nepremičnine je ena 
največjih življenjskih naložb. Še posebej, 
če se z njo soočate prvič v življenju in če 
boste zanjo potrebovali kredit. Izbira, kako 
velik dom in na kateri lokaciji si želite, je 
ponavadi najlažji del te poti. A brez skrbi, z 
vami smo v vsem, kar sledi.

Pripravi smo celovito rešitev za vaš dom, 
ki vam bo to življenjsko naložbo čim 
bolj olajšala. Najbolje je, da začnete s 
prebiranjem nasvetov, ki jih potrebujete 
ta trenutek. Pa naj bodo o prenovi 

in ustvarjanju doma, nakupu prve 
nepremičnine ali najemu kredita. Ne 
glede na to, s katerim izzivom se trenutno 
soočate, boste zelo verjetno našli pravi 
nasvet zase, če obiščete edinstveno 
spletno stran Ustvarjam dom, ki jo najdete 
na www.nlb.si/ustvarjam-dom. 

Ko boste našli odgovore na vsa svoja 
vprašanja, ne spreglejte še posebnih 
ugodnosti za nakup pohištva pri vrhunskih 
slovenskih izdelovalcih: Alples, Gorenje, M 
TOM in Murales.

Celovita rešitev za vaš dom

Prvomajski prazniki, ki so ravno za nami, so 
za nekatere kot nekakšne mini počitnice. 
Poleg tega, da nam predstavljajo manjši 
oddih, pa se iz njih lahko tudi naučimo, 
kaj želimo na glavnem dopustu narediti 
drugače. Če boste poleti potovali v tujino, 
torej ne smete prezreti spodnjih vrstic.

Preden planirate dopust, poskrbite, da 
vas po vrnitvi z dopusta ne bi pričakala 
luknja na bančnem računu. Vsak mesec 
lahko določeno vsoto namenite varčevanju 
za dopust, ali pa se v prid varčevanju 
za dopust odpoveste kateri od svojih 
nenujnih razvad. Morda vam dopustniško 
potepanje omogočita celo regres ali vračilo 
dohodnine.

Koliko gotovine potrebujete?
Dobro je, da si nekaj gotovine v lokalni 
valuti priskrbite, še preden odidete od 
doma. Na vprašanje, koliko gotovine vzeti 
s seboj, ni preprostega odgovora. Odvisen 
je od destinacije, vašega sloga potovanja in 
tega, s koliko gotovine se počutite varne. 
Če spite v hotelih, jeste v restavracijah in 
kupujete v trgovinah, boste potrebovali 
manj gotovine, kot če raje spite v manjših 
gostiščih, jeste ulično hrano in nakupujete 

na stojnicah, kjer ne sprejemajo kartic. 
Gotovino si lahko priskrbite v poslovalnicah 
NLB. Manj pogoste valute ali večje vsote 
si za vsak primer naročite nekaj dni pred 
odhodom.

Katero kartico vzeti?
Pri plačevanju s karticami se boste izognili 
skrbi glede gotovine in si zagotovili boljši 
pregled nad stroški. Z vsakim osebnim 
računom dobite tudi mednarodno plačilno 
kartico BA Maestro, s katero lahko 
dvigujete gotovino na bankomatih in 
plačujete na prodajnih mestih, označenih z 
nalepko Maestro.

Na poti pa je dobro imeti tudi vsaj eno od 
mednarodnih plačilnih kartic z odloženim 
plačilom – Mastercard ali Visa – najbolje, 
da se pred odhodom pozanimate, katera 
je v državi, kamor se odpravljate, bolj 
priljubljena. Če bo vaše potovanje trajalo 
dlje in boste obiskali več držav, pa se lahko 
odločite za obe. Če vam v času potovanja 
zapade veljavnost ene od kartic, še vedno 
razpolagate z drugo. Poleg tega je tudi 
znesek, ki ga lahko porabite, varneje 
porazdeliti.

Dobra priprava lahko prihrani skrbi
Ne glede na to, katere kartice uporabljate, 
pred odhodom preverite njihovo veljavnost 
in višino limita, slednjega pa po potrebi tudi 
zvišajte prek NLB Klika ali v NLB Poslovalnici. 
Naročite SMS-Alarm o uporabi kartice in 
SMS-Opomnik o stanju na računu, pristopite 
pa lahko tudi k mobilni banki Klikin, da 
boste na dopustu prek pametnega telefona 
na tekočem s stanjem in prometom na 
svojih računih in karticah.

Imetniki NLB Plačilnih kartic Mastercard 
in Visa se lahko odločite še za dodatno 
zavarovanje za primer izgube ali kraje kartice. 
Pred potovanjem pa si shranite tudi številko 
NLB Kontaktnega centra +386 1 477 2000.

Kako ravnati z denarjem na potovanju?
Kako je najbolje plačevati 
na Hrvaškem?
S seboj na dopust na Hrvaško vzemite le 
nekaj malega gotovine v kunah, večji dvig 
gotovine pa raje opravite na Hrvaškem, 
in sicer s kartico osebnega računa BA 
Maestro. Provizija za dvig vam bo še vedno 
zaračunana, a bo znatno nižja kot pri dvigu 
s kartico z odloženim plačilom – se pravi 
Mastercard ali Visa. Pri dvigu gotovine v 
kunah svetujemo, da izberete možnost 
brez konverzije (torej v lokalni valuti), 
saj se s tem izognete nepričakovanim 
stroškom. 

Plačilni kartici Mastercard in Visa 
uporabljajte za plačevanje na prodajnih 
mestih, za dvigovanje gotovine pa ju ne 
svetujemo. Tudi pri plačilu s karticama 
Mastercard in Visa je na vprašanje, če želite 
plačati s kunami ali z evri, bolje izbrati prvo 
možnost in se tako izogniti morebitnim 
stroškom, ki lahko zaradi tečajnih razlik 
nastanejo pri pretvorbi valute.
Nadomestila v višini 1,5 % od zneska 
dviga gotovine ali nakupa za procesiranje 
transakcij, ki niso v evrih, pa do nadaljnjega 
ne bomo zaračunavali. 


