Bančne storitve, ki jih najpogosteje uporabljate in jih najbolj potrebujete, so združene v štiri pregledne pakete. Ti že več kot 200.000
uporabnikom poenostavljajo vsakodnevno opravljanje bančnih storitev.
Verjamemo, da je za preprostejše in učinkovitejše poslovanje s financami pomemben enostaven pregled nad izdatki. In kaj je lažje,
kot to, da za opravljanje bančnih storitev z izbiro za vas najustreznejšega paketa plačujete le enotno mesečno nadomestilo?

Ker vemo, da imate naši uporabniki med seboj različne potrebe,
smo prav zaradi vaše raznolikosti pripravili 4 različne pakete,
med katerimi lahko izberete zase najbolj ustreznega:
•

NLB Paket Premium s celovitimi bančnimi storitvami za
najzahtevnejše in Premium obravnavo,

•

NLB Paket Aktivni s celovitim naborom bančnih storitev,
prilagojenem vašemu aktivnemu življenjskemu slogu,

•

NLB Paket Mladostni s sodobnimi bančnimi storitvami, ki
so vam na voljo takrat, ko jih potrebujete,

•

NLB Paket Osnovni z izbranimi bančnimi storitvami, ki jih
najbolj potrebujete vsak dan.

Preberite, kateri paket vam najbolj ustreza na www.nlb.si/paketi, povprašajte za nasvet v poslovalnicah ali
pokličite na 01 477 2000.

Bi izpiske raje prejemali po e-pošti?
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.

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.

Ste že izkoristili prednosti
bančnih paketov?

