Investicijski paket NLB Vita Južna, srednja in vzhodna Evropa
Zagotovite si varnost svojih prihrankov ter v času od 19. avgusta do 4. oktobra 2013 izkoristite zanimivo naložbeno priložnost
in pristopite k investicijskemu paketu NLB Vita Južna, srednja in vzhodna Evropa v okviru naložbenega življenjskega
zavarovanja NLB Naložba Vita Multi.
NLB Naložba Vita Multi 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 podsklad NLB Skladi – Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški, ki vam omogoča udeležbo v delniških
naložbah z nadpovprečno pričakovano donosnostjo. Naložbe so razpršene po celotni regiji, prevladujejo pa naložbe iz držav,
ki beležijo nadpovprečno gospodarsko rast.

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 sklenitelj
zavarovanja. Za plačilo zavarovalne vsote in/ali odkupne vrednosti police jamči NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana.

Sprememba Splošnih pogojev poslovanja z NLB Osebnimi računi
Obveščamo vas o spremembi Splošnih pogojev poslovanja z NLB Osebnim računom. S 1. novembrom 2013 bomo dopolnili
oziroma spremenili naslednje točke: točka 5.2 BA Maestro kartica, točka 5.2.2 Varnostno SMS-sporočilo za imetnike NLB kartice
BA Maestro. Več informacij o spremembi Splošnih pogojev poslovanja z NLB Osebnim računom boste našli na spletni strani
http://www.nlb.si/or-splosni-pogoji, v NLB Poslovalnicah ali na telefonski številki kontaktnega centra 01 477 20 00.

NLB Plačilne kartice

Plačujte s stilom!
Naj vas najljubša počitniška fotograﬁja vse leto
spremlja na vaši NLB Plačilni kartici BA Maestro,
MasterCard ali Visa.
www.nlb.si/kartice-motiv

Kontaktni center: 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.

Več informacij najdete na www.nlbvita.si.

