TUDI ČEZ 20 LET
BO NEKOČ DANES

Bi želeli zase ali za svojega otroka postopno varčevati ali oplemenititi presežek svojih sredstev in pri tem izkoristiti
davčno ugodnost?
V tem primeru vam svetujemo sklenitev naložbenega življenjskega zavarovanja NLB Vita Varčevanje +, ki ponuja:

NLB Vita Varčevanje +

•P
 rivarčevana sredstva so po desetih letih neobdavčena – oprostitev plačila davka od prometa zavarovalnih poslov
in dohodnine skladno z zakonom. Za uveljavitev davčne ugodnosti šteje datum sklenitve zavarovanja, torej so dajatev
oproščena tudi vsa dodatna vplačila.
• P rodukt po vaši meri – izbirate lahko med štirimi naložbenimi možnostmi, ki so primerne tako za konzervativne kot
V času, v katerem živimo, je potrebno finančno načrtovanje.
NLB Vita Varčevanje + je vse življenjsko zavarovanje, ki
izkušenejše
tipe vlagateljev.
Če se ga lotite dovolj zgodaj, bo vaše življenje precej manj
vam omogoča prilagodljivo varčevanje v obliki naložbenega
• L ikvidnost,
saj lahko
do sredstev
celoti žezavarovanja
po eneminletu
od sklenitve.
obremenjeno
s finančnimi
skrbmi. pridete brez razloga delno ali v
življenjskega
se prilagaja
vašim finančnim
• F leksibilnost, saj lahko kadarkoli izberete drugo naložbeno možnost
ali zamenjate
vzajemne
sklade
na svoji polici.
zmožnostim,
življenjskim situacijam,
željam
ter potrebam.
boste začeli
varčevati,
manj odrekanja
boste
• MožnostPrej
izbire
osebe,
ki bo zprejela
sredstva
ob vaši smrti.
lahko dosegli cilj.
• Brez preverjanja
zdravstvenega stanja za zavarovalne vsote do 10.000 evrov.

Zavarovanje, ki ga potrebujete. Vsak dan bolj.

Zavarovanje NLB Vita Varčevanje+ ni depozit in ni vključeno v sistem zajamčenih vlog. NLB Vita Varčevanje+ je naložbeno življenjsko zavarovanje, pri katerem je donos odvisen od gibanja
vrednosti enot premoženja vzajemnih skladov. Tveganje, da bi bil lahko znesek izplačila naložbenega življenjskega zavarovanja nižji od zneska vplačila v naložbeno življenjsko zavarovanje,
prevzema sklenitelj zavarovanja. Za izplačilo zavarovalne vsote oz. odkupne vrednosti police jamči NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana. Dokument s ključnim informacijami o
produktu je na voljo pri zavarovalnih zastopnikih / posrednikih banke v NLB Poslovalnicah oziroma je objavljen na spletni strani zavarovalnice www.nlbvita.si.
Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, znesek
osnovnega kapitala: 7.043.899,19 EUR, matična številka: 1834665. Zavarovanje tržijo poslovne enote NLB d.d., Ljubljana. Banka pri tem nastopa kot zavarovalna posrednica ter v zvezi z
zavarovanjem nima obveznosti ali jamstev.

Vita

Zelo življenjska zavarovalnica.

www.nlbvita.si

Zavarovanje lahko sklenete v vseh NLB Poslovalnicah. Več informacij na www.nlbvita.si.

NLB Vita Varčevanje+ je naložbeno življenjsko zavarovanje, pri katerem je donos odvisen od gibanja vrednosti enot investicijskih skladov in pri katerem naložbeno tveganje prevzema
zavarovalec. Dokument s ključnim informacijami o produktu je od 1.1.2018 na voljo pri zavarovalnih zastopnikih / posrednikih banke v NLB Poslovalnicah oziroma je objavljen na
spletni strani zavarovalnice www.nlbvita.si. Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana.

Bi izpiske raje prejemali po e-pošti?
Namesto papirnatih izpiskov, ki jih prejemate po navadni pošti, si lahko
naročite e-izpiske, ki jih boste dobivali po e-pošti za vse svoje NLB storitve. Se
pravi za osebne račune, varčevalne račune, postopna varčevanja in plačilne
kartice.
E-izpiski vsebujejo enake informacije kot papirni izpiski. Enak je tudi njihov
izgled ter čas in pogostost pošiljanja. Naročilo in prejemanje e-izpiskov sta
seveda brez dodatnih stroškov.
Kako se naročiti? V treh res enostavnih korakih. Obiščite www.nlb.si/
elektronski-izpiski ali skenirajte QR kodo in sledite navodilom na zaslonu.
Na e-izpiske se naročite na www.nlb.si/elektronski-izpiski ali v NLB Poslovalnicah.

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.

Tudi čez 20 let bo nekoč danes

