Zamenjajte papirnate izpiske z e-izpiski in skrb za to, da bi
izpiske izgubili ali založili, bo odveč. Z naročilom na e-izpiske
boste po e-pošti dobivali izpiske za vse svoje NLB storitve, se
pravi za osebne račune, varčevalne račune, postopna varčevanja
in plačilne kartice, z enakimi informacijami, kot jih imajo 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.

1.

Obiščite spletni naslov www.nlb.si/elektronski-izpiski.

2.

Na tej spletni strani izpolnite obrazec. Varnostno kodo, ki je en od obveznih podatkov na obrazcu, najdete na prvi strani
izpiska - zgoraj desno, pod IBAN številko.

3.

Na e-naslov, ki ga boste vpisali v obrazec, boste dobili potrditveno e-sporočilo. S klikom na poslano povezavo v e-sporočilu
boste potrdili prejemanje e-izpiskov na vpisan e-naslov. Konec papirja ter polnih map in omar.

Naročite se na e-izpiske na www.nlb.si/elektronski-izpiski ali v katerikoli NLB Poslovalnici.

Pomagamo vam ustvariti dom
Nakup nepremičnine ni preprost, vsekakor pa je dosegljiv cilj, do
katerega vam lahko pomaga stanovanjski kredit. Z vami smo v vsem,
kar sledi - od prvih razmišljanj, ko nepremičnino šele iščete, do
zadnjih odločitev, ko podpišete kupoprodajno pogodbo, se proces
nakupa odvija prek korakov, ki jih ne smete preskočiti.
V NLB vam ponujamo celovito storitev, od informacij glede najema
kredita do pomoči ali svetovanja v času odplačevanja. Pripravili
smo vam tako hiter pregled, kaj vse vas čaka na tej poti in kje vse
potrebno uredite, kot tudi celosten priročnik, ki vas bo vodil od ideje
do nakupa in najema kredita ter življenja v novem domu.
Preberite nasvete o prenovi, nakupu prve nepremičnine ali najemu kredita. Do celovitih nasvetov, kako do novega doma,
ter ugodnostmi za nakup pohištva na www.nlb.si/ustvarjam-dom.

NLB Plačilne kartice v novi podobi
Plačilnim karticam smo dali novo podobo. Tudi zato, da jih
boste lažje ločili v svoji denarnici. V njo smo preoblekli že kartice
osebnih računov BA Maestro in kartice z odloženim plačilom
Mastercard. Kmalu pa prihajajo še ostale.
Ko vam torej poteče veljavnost vaših kartic, pričakujte kartice
z novo preobleko. Kljub temu pa vse njihove funkcionalnosti
ostajajo enake.

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.

Bi izpiske raje prejemali po e-pošti?

