Osebni kredit je zdaj še dostopnejši
Življenje je nepredvidljivo in včasih se
zgodi, da potrebujemo dodaten denar
takoj. Ker ste naša stranka, vam je v
takih primerih na voljo NLB Osebni hitri
kredit, za katerega potrebujete le
veljaven osebni dokument.

Najvišji znesek kredita je 15.000
evrov, doba odplačila pa do 5 let.
Da je kredit še dostopnejši, smo s
februarjem 2017 spremenili pogoje
za pridobitev kredita.

Oglasite se v naših poslovalnicah!
Vlogo za tak kredit pa lahko oddate
tudi prek NLB Klika, kjer boste
po najemu lahko spremljali tudi
podrobnosti kredita.

NLB Vita Tujina

NLB Vita Tujina Multitrip je zavarovanje, ki
ga ne potrebujete. Razen, kadar želite:
•o
 b sklenitvi Multitrip zavarovanja prejeti
brezplačno NLB Predplačniško kartico
Mastercard: s katero vam lahko NLB Vita
omogoči takojšnje plačilo stroškov nujne
zdravstvene oskrbe;
•p
 ovračilo stroškov taksi prevoza in
možnost sklenitve zavarovanja, ko ste
že v tujini: v kolikor ste pred odhodom

v tujino pozabili skleniti zavarovanje, ga
lahko hitro in enostavno sklenete prek
spletne strani www.nlbvita.si;
• 60-dnevno Multitrip zavarovanje: je
zavarovanje, ki velja za neomejeno število
potovanj v tujino, pri čemer posamezno
potovanje ni daljše od 60 dni;
• potovati skupaj ali ločeno: zavarovanje
lahko sklenete zase, za drugo osebo ali za
družino. Z NLB Vito Tujino lahko družinski
člani potujejo skupaj ali ločeno.

Za več informacij pokličite na telefonsko
številko 080 87 98 ali pišite na
info@nlbvita.si.
NLB Vita Tujina je zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco
v tujini. 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 trži NLB d.d., Ljubljana. Banka
pri tem nastopa kot zavarovalna posrednica. NLB Vita, življenjska
zavarovalnica d.d. Ljubljana, v primeru nastanka zavarovalnega
primera jamči za izplačilo v višini zavarovalne vsote.

Zavarovanje lahko sklenete v več kot 100 NLB Poslovalnicah ali hitro in enostavno kar na www.nlbvita.si.

Uresničite si svojo skrito željo
Z varčevanjem se enkrat na mesec
odrečete manjšemu znesku, ki bi ga sicer
porabili kar tako mimogrede, pa še opazili
ne bi prav zares. Ko pa se bo varčevanje
zaključilo, si boste s tem kupčkom
denarja lahko privoščili nekaj, kar si sicer
ne bi mogli.
Varčujete lahko redno vsak mesec z
NLB Postopnim varčevanjem že za

20 € ali več, ali pa občasno dajete na
NLB Varčevalni račun denar, ki vam je
ostal ob koncu meseca. Odločite se lahko
tudi za več varčevanj hkrati in vsakega
poimenujete glede na namen varčevanja.
Vse potrebno, da se bo denar pridno
nalagal, lahko naredite tudi iz domačega
naslonjača. Postopno varčevanje ali
varčevalni račun lahko odprete prek NLB

Klika ter z njegovo pomočjo ali prek
Klikina prenakazujete denar.
Priporočamo vam, da si ob sklenitvi
postopnega varčevanja uredite trajni
nalog za redno mesečno nakazovanje
sredstev iz vašega osebnega računa
in SMS-Opomnik pred zapadlostjo
varčevanja, da boste o njem obveščeni
5 dni prej.

Več informacij dobite v NLB Poslovalnicah in na www.nlb.si/varcevanja-in-depoziti.

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.

Več informacij najdete tudi na www.nlb.si/osebni-kredit.

