Denar za darila si zagotovite že med letom

Pri tem vam pomaga NLB Kratkoročno
postopno varčevanje, ki ga lahko sklenete
za 50 € ali več na mesec. Varčevanje lahko
tudi poljubno poimenujete.
Poleg rednih mesečnih zneskov lahko na
varčevanje kadarkoli in v poljubni višini

polagate tudi dodatne zneske in si tako
omogočite še kakšno dodatno razvajanje.
Če uporabljate NLB Klik, lahko
varčevanje sklenete, spremljate in
nanj nakazujete dodatne zneske kar
prek svoje spletne banke. Ob sklenitvi
varčevanja si naročite še SMS-Opomnik
pred zapadlostjo varčevanja, da
boste ob zaključku varčevanja o tem
obveščeni.
Več informacij dobite
v NLB Poslovalnicah in na
www.nlb.si/varcevanja-in-depoziti.

Sprememba Splošnih pogojev poslovanja z NLB Osebnimi računi
Obveščamo vas o spremembah in dopolnitvah Splošnih pogojev poslovanja z NLB Osebnimi računi (december 2014).
S 1. marcem 2015 bomo v Splošnih pogojih poslovanja z NLB Osebnimi računi (v nadaljevanju SPP), spremenili oziroma dopolnili naslednja poglavja:
• Dopolnjeno bo točka 2 z nazivom »Razlaga pojmov«,
• Dopolnjena bo točka 5.2 z nazivom »BA Maestro kartica«,
• Spremni se naziv točke 5.2.2,
• Dodana bo točka 5.2.2.1 »Uporaba kartice na klasični način«,
• Dodana bo točka 5.2.2.2 »Uporaba kartice pri brezstičnem poslovanju«,
• Dodana bo točka 5.2.2.3 »Uporaba kartice na bančnih avtomatih«.
Več o spremembah in dopolnitvah SPP boste našli na www.nlb.si/or-splosni-pogoji v NLB Poslovalnicah ali na telefonski številki NLB Kontaktnega
centra 01 477 20 00.

Spremembe NLB Tarife za prebivalstvo
Obveščamo vas, da bomo s 1. marcem 2015 spremenili NLB Tarifo za prebivalstvo. Več informacij o spremembi vam je na voljo v Napovedniku
sprememb NLB Tarife za prebivalstvo, ki je objavljen na www.nlb.si/stroski-in-obrestne-mere, NLB Poslovalnicah in 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 2015 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 2014 poslali konec januarja 2015.

Pri nas obdarujemo tudi januarja in februarja
Za večino se z decembrom zaključi čas obdarovanj. Da bi prijetni trenutki trajali dlje, vas bomo
ob nakupu nekaterih naših storitev v januarju in februarju obdarili z Mercatorjevim kuponom,
ki ga lahko unovčite v prodajalnah M Tehnike.

S kuponom ugodnosti vas bomo razveselili:
• ob sklenitvi NLB Osebnega ali NLB Stanovanjskega kredita,
• ob naročilu na NLB Klik,
• ob nakupu katerekoli NLB Plačilne kartice*.
Več informacij najdete na www.nlb.si/kupon-mercator.
*Velja za vse NLB Plačilne kartice z odloženim plačilom in posojilne kartice: Visa, MasterCard in Karanta.

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.

Prazniki so za nami in s tem tudi mrzlica
nakupovanja daril, ki je ob omejenih
financah kar stresno doživetje. Naslednji
božično-novoletni prazniki so še daleč
in zato je zdaj pravi čas, da začnemo
varčevati, saj bo tako nakup daril na
koncu leta nekoliko lažji.

