Juhu, šola je tu!

Nakupujte na obroke
Da bo letošnja jesen čim manj
finančno obremenjujoča, lahko plačila
posameznih nakupov razdelite na
več mesecev.

Najprej preverite (na www.nlb.
si/nakupi-na-obroke-prodajnamesta), če prodajno mesto omogoča
nakupe na obroke z NLB Plačilnimi
karticami MasterCard, Visa in
Karanta*. Ko ste izbrali izdelke
oz. storitve, ki jih potrebujete, na
prodajnem mestu povejte, da bi
radi nakup plačali na obroke in
nakupujte na 2-12 obrokov. Brez
obresti, dodatnih stroškov in
dokumentacije.
Mogoča višina vašega nakupa je
odvisna od višine neporabljenega
mesečnega limita na NLB Plačilni
kartici, s katero boste opravili nakup.
Limit, ki ga imate na NLB Plačilni
kartici, bo namreč 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
tako postopoma sproščal tudi limit.
Višino svojega razpoložljivega limita
lahko vedno preverite prek spletne
banke NLB Klik, telefonske banke
NLB Teledom, na NLB Bankomatih
ali v NLB Poslovalnici. Če višina
razpoložljivega limita ne ustreza
višini želenega nakupa, lahko

prek NLB Klika ali v svoji NLB
Poslovalnici oddate vlogo za
povišanje limita.
Kako otroka naučiti, da denar ne
raste na drevesu
Kolikokrat ste že slišali otroke reči: »Saj
greš po denar samo na bankomat.« ali
»Saj daš samo kartico.«?
Za otroke je zelo pomembna šola,
kako se pravilno ravna z denarjem.
Ne vrtec ne šola ne bodo otrok
naučili samostojnega in odgovornega
ravnanja z denarjem, zato je
pomembno, da jih starši že od ranega
otroštva poučujete o denarju oziroma
pravilnem odnosu do njega. Veliko
naredite s svojim zgledom, pomagajo
pa vam tudi hranilnik, žepnina in en
od novih paketov: NLB Toli paket,
NLB Paket žepnina in NLB Paket
žepnina 15 +, ki ga izberete glede
na starost otroka. Prinašajo vam
ugodnosti in pomagajo pri finančnem
opismenjevanju otrok.
Več preberite v članku www.nlb.si/
mali-prirocnik-financne-vzgoje.
*Ne velja za NLB Posojilni kartici Mastercard
in Karanta ter NLB Poslovno kartico

Nadgradnja Klikina
Pripravljamo novo nadgradnjo mobilne banke Klikin. V mesecu oktobru tako lahko pričakujete nove vrste plačil, poleg
tega pa še možnost enostavnih prenosov na imetniške in pooblaščenske osebne in varčevalne račune ter možnost menjave
sredstev med valutami.

V eni roki
nosim banko,
v drugi roki širni svet
Klikni
v korak s časom
z mobilno banko
www.klikin.si

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.

Po dolgem, vročem poletju, je jesen
čas, ko spet začenjamo na novo.
Če ne drugega, se za starše in
otroke začne novo šolsko leto. Po
brezskrbnem poletju smo spet željni
novega znanja. Z njim pa pridejo tudi
novi učbeniki, zvezki in ostale šolske
potrebščine ter tudi izven šolske
dejavnosti. Če so otroci čez poletje
še zrasli, pa omare kličejo po novi
jesensko-zimski garderobi.

