Nakupi na obroke z NLB Plačilnimi karticami

* Ne velja za NLB Posojilni kartici MasterCard in Karanta ter NLB Poslovno kartico MasterCard.
** Število in višina obrokov sta določena s strani posameznega prodajnega mesta.
*** Limit, ki ga imate na NLB Plačilni kartici, bo obremenjen za celotno višino neodplačanega dela nakupa,
in sicer za čas do poplačila celotne obveznosti nakupa, vendar največ za 12 mesecev od dneva nakupa.
Z odplačevanjem posamičnih obrokov, se vam bo postopoma sproščal tudi limit.

Investicijski paket NLB Vita Naravni viri
Zagotovite si varnost svojih prihrankov in v času od 16. aprila do 25. maja 2012
izkoristite največ dobrih razlogov za sklenitev naložbenega življenjskega zavarovanja
NLB Naložba Vita Multi. Investicijski paket NLB Vita Naravni viri vam ponuja:
• življenjsko in nezgodno zavarovanje brez plačila dodatne premije;
• najmanj 20-odstotni donos, če je donos podsklada ob dospetju pozitiven;
• 100-odstotno garancijo v paket vloženih sredstev ob dospetju;
• naložbo v paket, katerega donosnost je povezana z gibanjem cen naravnih virov in surovin.
Več informacij najdete na www.nlbvita.si.
Zavarovanje trži in sklepa zavarovalnica 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 izplačilo glavnice ne jamčita. NLB
Naložba Vita Multi ni depozit in ni vključena v sistem zajamčenih vlog. NLB Naložba Vita Multi je naložbeno življenjsko zavarovanje,
pri katerem je donos odvisen od gibanja vrednosti enot investicijskih skladov. Tveganje, da bi bil lahko znesek izplačila naložbenega
življenjskega zavarovanja nižji od zneska vplačila v naložbeno življenjsko zavarovanje, prevzema zavarovalec.

Sklenite depozit v NLB Kliku
Uporabniki NLB Klika lahko sklenete depozit brez obiska poslovalnice. V spletni banki lahko to naredite kadar koli, hitro, varno in
preprosto. Izbirate lahko med kratkoročnimi in dolgoročnimi depoziti v različnih valutah.

Večerni nakupi v Nami
Že veste, kaj boste počeli 24. maja med 20.30 in 24. uro? Rezervirajte si večer samo zase in večerno nakupovanje v veleblagovnici
Nama v Ljubljani in Škofji Loki. Vse imetnike NLB Plačilnih kartic čakajo posebni popusti, nagradne igre in zanimiv zabavni program.

Sprememba Tarife NLB d.d. za fizične osebe

NLB Stanovanjski kredit

Nekatera doživetja so
nepozabna.
Začnejo se v pravi banki s kreditom za nakup stanovanja - z
nespremenljivo, spremenljivo ali kombinirano obrestno mero.
Vaša mesečna obveznost je lahko celotno obdobje
odplačevanja kredita nespremenjena, če se odločite za kredit
z nespremenljivo obrestno mero, ki ga lahko odplačujete
tudi do 30 let. Možnosti pri najemu kredita je veliko. Posvetujte
se s svetovalcem za osebne finance v NLB Poslovalnicah.

www.stanovanjskikredit.si

Kontaktni center: 01 477 20 00

NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana

Obveščamo vas, da smo 13. aprila 2012 nadomestila za čezmejna plačila večjih vrednosti izenačili z nadomestili za domača
plačila. Izenačitev višine nadomestil prinaša plačnikom znižanje nadomestil za čezmejna plačila nad 50.000 EUR.
Hkrati vas obveščamo, da se je s 1. aprilom 2012 spremenila tudi tarifa za gotovinsko poslovanje fizičnih oseb.
Več informacij o spremembi Tarife NLB d.d. najdete na spletni strani http://www.nlb.si/obrestne-mere, v NLB Poslovalnicah ali na
telefonski številki kontaktnega centra 01 477 20 00.

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.

Kako? Z NLB Plačilno kartico MasterCard in/ali Karanta.*
Kje? Na vseh prodajnih mestih, označenih z nalepko Nakupi na obroke.
Na koliko obrokov? Od 2 do 12 obrokov, brez obresti in brez stroškov.**
Višina nakupa? Je odvisna od višine neporabljenega limita, ki ga imate na
NLB Plačilni kartici, s katero boste opravili nakup.***
Dodatna dokumentacija? Ni potrebna.
Še nimate svoje NLB Plačilne kartice MasterCard ali Karanta? Obiščite
katerokoli NLB Poslovalnico in zahtevajte svojo! Imetniki NLB Klika lahko zahtevek
za svojo novo kartico oddate kar prek spletne banke.
Več informacij: www.nlb.si/obroki

