Kaj ste podarili decembra?

Denar je res univerzalno darilo, a darilu
lahko dodate tudi domiselnost in kuverto
z gotovino zamenjate z NLB MasterCard
predplačniško kartico z NFC nalepko.
Na kartico lahko naložite poljuben
znesek in tako obdarovancu omogočite
nakupovanje tudi na spletu.
Kartica je brezimenska in ni vezana na
noben osebni račun, zato je primerna
tudi za nekomitente. Ko obdarovanec
porabi vsoto, ki ste jo naložili, je kartica
še vedno uporabna, saj lahko sam na njo
spet naloži poljuben znesek.
Več informacij in naročilo na www.nlb.si/predplacniska-kartica ali v NLB Poslovalnici.

Varčevati ali ne varčevati?
Z novo ponudbo varčevanj to ne bo več vprašanje.
V življenju se pogosto srečamo
s situacijami, ki nas presenetijo z
nepredvidenimi stroški. Če redno mesečno
dajemo na stran nekaj denarja, kolikor
nam pač dovoljujejo finančne zmožnosti,
si lahko te situacije precej olajšamo.
Z NLB Postopnim varčevanjem lahko
varčujete redno vsak mesec. Najmanjši
mesečni znesek je že 20 €. Dobo
varčevanja si prilagodite ter si izberite
poljubno število dni med 181 in 365.

Če želite varčevati več kot eno leto,
izberite poljubno število mesecev med
13 in 120. Odločite se lahko tudi za več
varčevanj hkrati in vsakega poimenujete
glede na namen varčevanja.
Kadar občasno dajete na stran denar, ki
vam je ostal ob koncu meseca, je za to
primeren NLB Varčevalni račun.

varčevanje ali varčevalni račun lahko
namreč odprete prek NLB Klika ter
nanju prav s spletno ali mobilno banko
prenakazujete privarčevani denar.
Smiselno je, da si ob sklenitvi postopnega
varčevanja odprete trajni nalog za redno
mesečno nakazovanje sredstev z vašega
osebnega računa in SMS-Opomnik
pred zapadlostjo varčevanja.

Vse potrebno, da se bo denar nalagal,
lahko naredite kar od doma. Postopno
Obiščite www.nlb.si/varcevanja-in-depoziti ali NLB Poslovalnico.

Novi paketni popusti za premoženjska zavarovanja
V NLB Poslovalnicah lahko poleg bančnih
opravkov uredite tudi zavarovanja.
Pri zavarovanjih za avto in za dom
zavarovalnice GENERALI d.d. vam
ponujamo nove paketne popuste.

storitev NLB, vam na PaketDom oz.
ZavarovanjeDom pripada 15 % popust.
Pri avtomobilskem zavarovanju pa vam
ob hkratni sklenitvi ZavarovanjaAvto
in katerekoli storitve NLB, na kasko
zavarovanje, pripada 4 % popust.

Če ob sklenitvi zavarovanja PaketDom ali
ZavarovanjeDom sklenete tudi katerokoli
Obiščite www.nlb.si/zavarovanja.

Obvestilo
Obdavčitev obresti na denarne depozite
Skladno z Zakonom o dohodnini boste morali do 28. februarja 2016 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 2015 posredovali
konec januarja 2016.

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.

Raziskave kažejo, da si Slovenci za
darilo najbolj želimo denar. Ste tudi
vi decembra pod jelko položili kakšno
kuverto z denarjem?

