Prenavljate dom?

Veste, kateri kredit je pravi za vašo
prenovo? Koliko ga lahko dobite in po
kakšni obrestni meri? Ste izračunali,

koliko dolga si lahko privoščite, da vaš
življenjski standard ne bo ogrožen?
Odgovor je za vsakega drugačen. Oglasite
se pri kreditnih svetovalcih v naših
poslovalnicah. Na sestanek se lahko tudi
naročite. Pokličite 01 477 20 00!

Že plačujete brezstično?
Z NLB Karticami MasterCard lahko
brezstično plačujete na številnih prodajnih
mestih v Sloveniji in tujini. Kartice imajo
vse dosedanje lastnosti, dodali smo jim
še možnost brezstičnega plačevanja.
Na terminalu POS bodite pozorni na znak
Na ostalih prodajnih mestih, boste nakup
opravili enako kot do zdaj.
Brezstično kartico boste prejeli ob
poteku veljavnosti vaše obstoječe kartice.
Lahko pa jo predčasno zamenjate v
svoji NLB Poslovalnici in brezstično začnete
plačevati že prej.
SMS-Alarm o uporabi kartice
Poslovanje s svojo kartico lahko spremljate
tudi prek SMS-Alarma o uporabi kartice.
Ko boste plačali nakup s kartico ali dvignili
gotovino, boste prejeli SMS-sporočilo,
v katerem bodo navedeni podatki o
transakciji. Tako si zagotovite višjo stopnjo
varnosti poslovanja s svojo plačilno kartico
in možnost hitrega ukrepanja v primeru
suma zlorabe kartice.
Brezstične tudi kartice osebnega računa
Kmalu vas bodo razveselile tudi brezstične NLB BA Maestro kartice. Novo, brezstično kartico boste imetniki klasičnega, zlatega,
platinastega in študentskega računa prejeli ob poteku veljavnosti vaše obstoječe BA Maestro kartice. Seveda pa tudi za njo velja, da jo
boste v svoji NLB Poslovalnici lahko predčasno zamenjali za brezstično.

Greste smučat v tujino?
Hujša poškodba na smučišču v tujini vas
lahko stane tudi več tisoč evrov, zato vam
priporočamo sklenitev zdravstvenega
zavarovanja z medicinsko asistenco v tujini.
NLB Vita Tujina vam ob bolezni ali
nezgodi v tujini krije stroške nujne
zdravniške oskrbe in nujnega zdravstvenega
prevoza, vključno z medicinsko asistenco,
24 ur na dan, vse dni v tednu.
Za 8-dnevno zavarovanje z zavarovalno
vsoto 25.000 evrov boste plačali 12,23
evrov premije. Če bi želeli zavarovati
celotno družino pa 22,42 evrov. Če
veliko potujete, sklenite raje ugodno
Multitrip zavarovanje za vsa potovanja
v tujino v času 1 leta.

Zavarovalna kritja in pripadajoče premije
si lahko ogledate na www.nlbvita.si/
turisticno-zavarovanje, kjer lahko
zavarovanje tudi sklenete. Lahko pa se
oglasite tudi v kateri koli NLB Poslovalnici.
Vpogled v vašo zavarovalno polico v
spletni poslovalnici NLB Vite
Svojo zavarovalno polico – tako za NLB Vita
Tujino kot tudi za vsa ostala zavarovanja
NLB Vita - lahko zdaj vpogledujete tudi v
spletni poslovalnici NLB Vite.
Na spletnem portalu www.nlbvita.si se
boste lahko v nekaj preprostih korakih
registrirali ter kadarkoli in kjerkoli videli
vrednosti in strukturo vaših zavarovanj,
zavarovalne vsote in ostalo.

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.

Že veste, kako boste financirali prenovo?
Potrebujete kredit ali boste raje uporabili
limit?

