Enostaven pregled in nakazila v mobilni banki Klikin

Za nakazila, pa lahko uporabite tudi
uporabno funkcijo »in-plačilo«, s katero
prijateljem in znancem, ki prav tako
uporabljajo Klikin, denar nakažete kar
prek imenika svojega mobilnega telefona.
Poskenirajte QR kodo in si naložite mobilno aplikacijo Klikin.

Poslovni in osebni račun – 2 v 1

Samostojnim podjetnikom in zasebnikom
z manjšim obsegom poslovanja so na
voljo NLB Osebno poslovni računi.
Te omogočajo en račun za osebni in
poslovni namen hkrati, ki ima enake

lastnosti, tarifo in obrestne mere
kot obstoječi NLB Osebni račun. Če
boste poslovali z njimi, boste za svoje
poslovanje poleg osebnega računa
uporabljali spletno banko NLB Klik ali
mobilno banko Klikin.

Če potrebujete funkcionalnosti NLB
Proklika in kreditno-garancijske posle, pa
je prava izbira za vas NLB Poslovni račun.

Račun lahko odprete v katerikoli NLB Poslovalnici ali oddate obrazec na www.nlb.si/osebno-poslovni-racun.

Nakupi na obroke – brez dokumentacije, stroškov in obresti
Na prek 3000 prodajnih mestih v Sloveniji
lahko s plačilnimi karticami NLB MasterCard,
Visa in Karanta hitro in povsem preprosto
plačujete na obroke.
Prednosti nakupov na obroke s
plačilnimi karticami NLB:
•	Za nakup na obroke ni potrebno izpolniti
nobene vloge, tako da je proces hiter in
preprost.
•	Nakup na obroke ne bo zvišal zneska
nakupa, saj se nanj ne obračunajo obresti
ali drugi stroški.
•	Za nakup na obroke se odločite na
samem prodajnem mestu, kjer se s
prodajnim osebjem dogovorite tudi
glede števila obrokov. Najmanjše število
obrokov je 2, največje 12, na nekaterih
mestih pa lahko nakup odplačate tudi v
24 obrokih.

Največji znesek celotnega nakupa na
obroke je odvisen 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 24 mesecev od dneva
nakupa.

Z odplačevanjem posamičnih obrokov, se
vam bo tako postopoma sproščal tudi limit.
Višino svojega razpoložljivega limita lahko
vedno preverite prek mobilne banke Klikin,
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.

Preverite, na katerih prodajnih mestih lahko nakupujete na obroke: www.nlb.si/nakupi-na-obroke-prodajna-mesta.

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.
NLB Vita Nezgoda Juniorje nezgodno zavarovanje. Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana. Zavarovanje trži NLB d.d., Ljubljana. Banka pri tem nastopa kot zavarovalna posrednica.
NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, v primeru nastanka zavarovalnega primera jamči za izplačilo v višini zavarovalne vsote.

Mobilna banka Klikin omogoča hiter
dostop do osebnega računa, pregled
stanja na plačilnih karticah in plačila
položnic prek mobilne naprave. Od doma
in iz tujine, prav vsak dan v letu. Imetniki
kartic NLB MasterCard, Visa in Karanta
lahko pregledujete tudi promet in ostale
podrobnosti svojih kartic.

