Nakupujte s svojo kartico osebnega računa tudi prek spleta
Vsi imetniki NLB BA Maestro kartic (razen imetniki NLB BA Maestro kartic NLB
Toli, NLB Prvega in NLB Osnovnega računa) boste lahko odslej opravljali tudi spletne
nakupe, in sicer v spletnih trgovinah, ki sprejemajo to kartico.
Preprosto: preden boste začeli uporabljati svojo NLB BA Maestro kartico za
spletne nakupe, se oglasite v svoji NLB Poslovalnici, kjer vam bodo kartico ustrezno
aktivirali. Pogoj za aktivacijo in opravljanje varnega spletnega nakupovanja je
naročilo na storitev varnostno SMS-sporočilo.

Starši imamo do lastnih otrok ogromno odgovornost. Poleg zagotavljanja varnega
in zdravega okolja, primerne izobrazbe, vzgoje in številnih drugih vrednot se večina
staršev zaveda, kako pomembno je, da že danes začnejo varčevati za čas, ko bo otrok
potreboval še kaj drugega kot mamino pozornost, poln želodček in toplo sobico.
NLB Skladi zato ponujajo posebno ugodnost za vse, ki boste odprli varčevanje na ime
otroka, mlajšega od 15 let.
Novi varčevalni načrt NLB Skladi – Otroški varčevalni načrt omogoča postopno
varčevanje brez vstopnih stroškov za otroke, mlajše od 15 let. Ugodnost vplačil
brez vstopnih stroškov traja do dopolnjenega 18. leta starosti vlagatelja. Popust na
vstopne stroške velja za vsa vplačila, vključno s pologom.
Za več informacij se oglasite v svoji NLB Poslovalnici ali pokličite brezplačno telefonsko
številko 080 22 86.
Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: NLB Skladi), Trg Republike 3, 1000 Ljubljana, upravlja krovni sklad NLB Skladi. Storitve trženja krovnega sklada NLB Skladi izvajata NLB d.d. in Banka Celje
d.d. Prospekt krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja in dokumenti s ključnimi podatki za vlagatelje so vlagateljem v slovenskem jeziku brezplačno dostopni na sedežu družbe NLB Skladi vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, na pooblaščenih vpisnih mestih NLB in Banke Celje d.d. med njihovim delovnim časom ter na spletni strani www.nlbskladi.si. Krovni sklad družbe NLB Skladi ni bančna storitev in ne prinaša zajamčene
ali garantirane donosnosti. Tako naložbe v posamezne podsklade krovnega sklada tudi niso vključene v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih oseb in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah,
denarnih depozitih in blagajniških zapisih oziroma potrdilih o depozitu, ki se glasijo na ime, zbranih pri bankah in hranilnicah.

Obvestilo o obdavčitvi obresti na denarne depozite
Če znesek doseženih obresti za leto 2012 na denarne depozite in varčevanja pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji
in EU, presega 1.000 EUR, morate oddati posebno napoved na predpisanem obrazcu do 28. februarja 2013.
Za depozite in varčevanja, sklenjena v NLB, smo vam podatke o doseženih obrestih za leto 2012 poslali konec meseca januarja 2013.
Sprememba obrestne mere
Obveščamo vas, da se je s 1. januarjem 2013 znižala zakonska zamudna obrestna mera (ZOM) z 9,00 % na 8,75 %. Zato smo tudi
na NLB Osebnih računih znižali obrestno mero dovoljenega negativnega stanja z 8,75 % na 8,50 % in nedovoljenega negativnega stanja
z 9,00 % na 8,75 %. Več informacij o spremembi obrestne mere za fizične osebe najdete na www.nlb.si, v NLB Poslovalnicah ali na
telefonski številki kontaktnega centra 01 477 20 00.

NLB Klik

Varčevanje še nikoli
ni bilo tako preprosto
Odslej lahko v NLB Kliku, kjerkoli in kadarkoli,
sklenem varčevanje za otroka, depozit za družinske
počitnice, naročim plačilno kartico ali preverim stanje
na računu … Vedno sem prva na vrsti in še prihranim
pri plačilu položnic. Pod nadzorom imam tudi svoj
proračun in tako vem, koliko sem zapravila za pasje
priboljške in druge razvade. Preprosto.
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Za uporabo NLB Klika potrebujete osebni ali tablični računalnik oziroma mobilni
telefon z dostopom do interneta.

www.nlb.si/klik

Kontaktni center: 01 477 20 00

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.

NLB Skladi – otroci lahko varčujejo brez vstopnih stroškov

