Se še spomnite svojih novoletnih zaobljub?
Ena od pogostih novoletnih zaobljub je tudi: »Naslednje leto bom varčeval«. Ko se
najbolj čarobni del leta konča in pogosto s seboj prinese »finančnega mačka«, je pravi
čas, da si postavite nove cilje.
Med njimi naj bo tudi zaobljuba, da vas naslednje leto po novoletnih nakupih ne bo
bolela glava. Glavobol lahko preprečite tako, da za decembrske nakupe že danes
sklenete NLB Kratkoročno postopno varčevanje, s katerim boste vsak mesec za
novoletne nakupe namenili 50 €. Tako boste imeli decembra za darila na razpolago več
kot 550 €. Seveda pa ni treba, da na koncu ves prihranjeni denar namenite darilom.
Varčevanje poimenujte oziroma mu določite namen, tako da boste lažje spremljali,
kako blizu cilja, za katerega varčujete, ste.

Če uporabljate NLB Klik, lahko varčevanje sklenete, spremljate in nanj nakazujete
dodatne zneske brez obiska poslovalnice.

Če želite izvedeti čim več o varčevanju, vas vabimo, da se udeležite brezplačne finančne delavnice
Plačaj najprej sebi, ki bo v četrtek, 23. 1. 2014, ob 16.30 uri, v NLB Bankarni, na Čopovi 3 v Ljubljani.

Sprememba Splošnih pogojev poslovanja z NLB Osebnimi računi
Obveščamo vas, da bomo s 1. aprilom 2014 dopolnili Splošne pogoje z NLB Osebnimi računi (november 2013). V točki 4.1. z nazivom
»NLB Toli račun« se v drugem odstavku doda stavek: »Zastopnik tega računa ne sme uporabljati za lastno poslovanje in sprejemanje svojih
nakazil in prilivov.« Hkrati se v tretjem odstavku dopolnita četrti in peti stavek, ki se po novem glasita: »Banka lahko kadarkoli pred ali po
dopolnjenem 18. letu starosti imetnika osebnega računa preoblikuje NLB Toli račun v NLB Osebni račun ali v drug osebni račun, za katerega
izpolnjuje pogoje. Če se imetnik oz. zastopnik osebnega računa s preoblikovanjem osebnega računa ne strinja, lahko odstopi od pogodbe v
roku 30 dni od dneva preoblikovanja računa, o katerem je obveščen s predhodnim obvestilom o preoblikovanju, in sicer brez odpovednega
roka, če hkrati izpolni pogoje za prenehanje pogodbe iz drugega odstavka 17. člena teh splošnih pogojev.«
Podrobnejše informacije o dopolnitvah in spremembah Splošnih pogojev poslovanja z NLB Osebnimi računi boste našli na spletni strani
www.nlb.si/splosni-pogoji-poslovanja-z-osebnimi-racuni, v NLB Poslovalnicah ali na telefonski številki 01 477 20 00.

Uvedba novega nadomestila ob redni obnovi BA/Maestro kartic pooblaščenih oseb
S 1. aprilom 2014 uvajamo novo nadomestilo, ki ga bomo zaračunavali ob redni obnovi BA/Maestro kartic pooblaščenih oseb. Višina
nadomestila bo znašala 6,00 EUR za posamezno kartico. Nadomestila ne bomo zaračunavali ob redni obnovi BA/Maestro kartic pooblaščenih
oseb na NLB Toli in NLB Prvem računu.

Sprememba nekaterih nadomestil za NLB Plačilne kartice
Obveščamo vas tudi, da bomo 1. aprila 2014 spremenili višino nekaterih nadomestil za NLB Plačilne kartice. Več o spremembah nadomestil
boste našli na spletni strani www.nlb.si/obrestne-mere, v NLB Poslovalnicah ali na telefonski številki NLB Kontaktnega centra 01 477 20 00.

Obvestilo o obdavčitvi obresti na denarne depozite
Skladno z Zakonom o dohodnini boste morali do 28. februarja 2014 za obresti na denarne depozite in varčevanja pri bankah in hranilnicah,
ustanovljenih v Republiki Sloveniji in EU, vložiti posebno napoved na predpisanem obrazcu, če bo znesek doseženih obresti presegel 1.000 EUR.
Za depozite in varčevanja, sklenjena v NLB, vam bomo podatke o obračunanih obrestih za leto 2013 poslali konec januarja 2014.

NLB Plačilne kartice

Imate v denarnici
2 enaki kartici?
Eno sinovo in eno hčerkino Toli kartico.
In nikoli ne veste, katera je čigava.
Oblikujte ju po svoje! Kartici oblikujte
s fotografijama svojih otrok ali kakšno
od njunih risbic in tako ju boste ločili
brez težav.

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.

Poleg rednih mesečnih zneskov lahko na varčevanje kadarkoli dodate tudi poljubne
dodatne zneske in si tako omogočite še kakšno decembrsko razvajanje več.

