Prihaja nov bankovec za 10 €

Nominalne vrednosti bankovcev iz
serije Evropa so enake nominalnim
vrednostim bankovcev, ki so trenutno
v obtoku. Nekaj časa bosta v obtoku
obe seriji (prva serija in serija Evropa).

Prva serija bo nato postopoma umaknjena
in bo nehala veljati kot zakonito plačilno
sredstvo. Ta datum bo objavljen daleč
vnaprej in bo predvidoma po uvedbi
vseh 7 bankovcev iz serije Evropa. Kljub
temu bodo bankovci iz prvi serije obdržali
svojo vrednost in jih bo mogoče vedno
zamenjati v Banki Slovenije.
Serija bankovcev Evropa se uvaja
postopno, v obdobju več let, od

najmanjšega apoena do največjega.
Novi bankovci so trpežnejši in trajnejši,
kar je predvsem pomembno za
bankovce nižjih vrednosti, zato jih bo
treba manj pogosteje nadomeščati z
novimi. Tako bo tudi njihov vpliv na
okolje manjši.
Več informacij najdete na
www.noviobrazeura.eu.

Po nasvet k Ani v TV Bankarno
Ste vedeli, da je ukvarjanje z osebnimi
financami lahko čisto preprosto in celo
zabavno?
Obiščite Ano v TV Bankarni na YouTubu
(www.youtube.com/TVNLB). V
videopriročnikih sproščeno in korak za
korakom prikazuje ter razlaga:
• kako poteka plačilo na obroke,
• kako se namesti certifikat za NLB Klik,
• kako se uporablja NLB Klik,
• zakaj je dobro prejemati varnostna
SMS-sporočila,
• kako uporabljate NLB Klik brez
certifikata …
Dobrodošli v TV Bankarno!

Nove nalepke za
v Toli zabavnik
Toli je za otroke, ki pridno varčujejo, spet pripravil nove
nalepke za v Toli zabavnik. Če bodo do konca novembra
4-krat prinesli privarčevan denar v banko, jim bo podaril
nalepke z vesoljskimi motivi. Poskrbel je tudi za tiste
otroke, ki so šele začeli varčevati, saj Toli zabavnik še
vedno lahko dobijo v poslovalnicah.

www.financni-nasvet.nlb.si/vsi-dogodki
www.toli.nlb.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.

Novo serijo bankovcev Evropa, ki
je poimenovana po osebi iz grške
mitologije, je lansko leto otvoril
bankovec za 5 €. Konec septembra bo
v obtok prišel še bankovec za 10 €.

