plačilnem nalogu se zdaj izpišejo le
najpomembnejši podatki: datum,
namen oziroma opis spremembe,
račun prejemnika, promet v dobro
oz. v breme, stanje in referenčna

številka. Da bo obremenitev okolja
čim manjša, vaši arhivi pa čim tanjši,
bodo podatki o prometu, na drugem
in vseh nadaljnjih listih natisnjeni
obojestransko.

Najemate kredit? Pridobite individualno ponudbo!
Ko iščemo informacije o najugodnejši
kreditni ponudbi, največkrat primerjamo
informativne izračune na spletnih straneh
različnih bank. Vendar pozor!
Informativni izračuni kredita na spletnih
straneh običajno temeljijo na splošni
ponudbi. Zato jih uporabite le kot prvo
informacijo, ko razmišljate, koliko se
lahko zadolžite. Potem pa pridobite
individualno ponudbo! Ponudba za
vsakega posameznika je namreč odvisna od

več dejavnikov, zato se vam bo pot v banko
do kreditnega svetovalca obrestovala.
Pripravil bo informativni izračun kredita
posebej za vas, glede na vaše finančno
stanje in pogoje najema kredita. Pomagal
vam bo tudi izbrati najprimernejšo rešitev,
da boste v letih odplačevanja kredita
lahko bolj brez skrbi.
Da ne boste čakali v vrsti, se lahko h
kreditnemu svetovalcu tudi naročite.

Na sestanek se naročite na tel. št. 01 477 20 00 ali izpolnite obrazec na www.nlb.si/stanovanjski-kredit ali www.nlb.si/osebni-kredit.

Brezplačna NFC nalepka za
NLB Predplačniško kartico MasterCard
Vsi novi imetniki NLB Predplačniške
kartice MasterCard zdaj prejmete NFC
nalepko povsem brezplačno!
NFC nalepka vam še dodatno olajša
nakupovanje, saj jo lahko preprosto
nalepite na mobilni telefon ali kateri

drug predmet, ki ga imate vedno ob
sebi. Tako vam za hiter skok v trgovino
ali na kavo s seboj ne bo več treba nositi
denarnice. Brezplačna NFC nalepka je na
voljo le do konca marca 2016 oziroma
do prodaje zalog.

123456789012

Več informacij in naročilo na www.nlb.si/predplacniska-kartica ali se oglasite v NLB Poslovalnici.
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NLB Naložba Vita Multi

Življenje ponuja multipriložnosti
V okviru naložbenega življenjskega zavarovanja NLB Naložba Vita Multi lahko do 31. marca 2016
sklenete nov investicijski paket NLB Vita Azija 2. Ponuja vam:
• življenjsko in nezgodno zavarovanje za primer smrti brez plačila dodatne premije;
• minimalno vplačilo že od 1.000 EUR;
• 80-odstotno garancijo v paket vloženih sredstev na dan dospetja paketa;
•	pridobitev izpostavljenosti do vseh ključnih azijskih trgov, regije z največjo pričakovano
gospodarsko rastjo. Azijska gospodarstva so za razliko od razvitih ekonomij ZDA in Zahodne
Evrope precej manj zadolžena, ponujajo pa ugodno kombinacijo nizkih vrednotenj in
potencialne gospodarske rasti. Investicijski paket vam tako ponuja ugodno kombinacijo
delne zaščite glavnice in možnosti doseganja nadpovprečnih donosov ob izteku paketa.
Z naložbenim zavarovanjem se lahko zavarujete tudi, če ste stari od 66 do 80 let, z najmanjšo
vrednostjo prvega vplačila 3.000 EUR.

www.nlbvita.si

080 87 98

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.

Z uvedbo sheme SEPA so izpiski zaradi
količine podatkov postali zasičeni.
Ker je njihov namen ravno pregled
nad mesečnim prometom, smo
jih naredili preglednejše. Pri SEPA

Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana. Zavarovanje tržijo poslovne enote NLB d.d.. Banka pri tem nastopa kot zavarovalna posrednica ter za donose in izplačila glavnice ne jamči. Zavarovanje NLB Naložba Vita Multi
ni depozit in ni vključena v sistem zajamčenih vlog. Pri investicijskem paketu NLB Vita Azija 2, NLB Vita d.d. Ljubljana na datum dospetja paketa jamči 80 % vrednosti sredstev, vloženih v investicijski paket. 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.

Preglednejši izpiski

