Kako poteka plačevanje prek NLB Klika?
NLB Klik omogoča opravljanje večine
bančnih storitev, a uporabniki ga
najpogosteje uporabljajo za plačevanje.
V njem lahko izvajajo plačila z UPN,
e-računom ali pa z njim plačajo nakup
v spletni trgovini.

morajo storiti, je klikniti na gumb »Izvedi
plačilo«. Brez dodatnega prepisovanja.

Plačevanje z univerzalnim plačilnim
nalogom (UPN)
Plačevanje z UPN v NLB Kliku je
preprosto: uporabniki vnesejo podatke,
preverijo pravilnost vnesenih podatkov
in kliknejo »potrdi«. Poleg časa pa
prihranijo tudi denar, saj nadomestilo
za plačilo obveznosti stane le 0,36 €*.

Plačevanje spletnih nakupov
Uporabniki NLB Klika lahko v določenih
spletnih trgovinah svoje plačilo plačajo
kar prek spletne banke. Postopek plačila
je preprost. V spletni trgovini, ki omogoča
to možnost plačila, najprej izberejo
NLB Klik. Odpre se vstopna stran NLB
Klika, kjer se prijavijo na enak način kot
pri običajnem vstopu v spletno banko.
Po uspešni identifikaciji se v NLB Kliku
prikažejo podatki o nakupu. Izberejo
račun, s katerim želijo plačati nakup in
nakup potrdijo. Po uspešnem plačilu, jih
sistem vrne v spletno trgovino.

E-računi
E-račun je klasičen račun v elektronski
obliki. Uporabniki NLB Klika e-račune
prejemajo kar v svojo spletno banko. Vsi
podatki potrebni za plačilo se avtomatsko
prikažejo v plačilnem nalogu. Vse kar

Z NLB Klikom lahko plačujejo v spletnih
trgovinah: Mladinske knjige, DZS, Loterije
Slovenije, Cankarjevega doma, IZI mobila,
Si.mobila, Zavarovalnice Triglav, Postojnske
jame, Jezikovnega centra Mint ...

Si želite tudi vi postati uporabnik
NLB Klika?
Obiščite katerokoli od NLB Poslovalnic
in naročite svoj NLB Klik. Če želite pred
tem izvedeti še več, pa ste vabljeni na
finančno delavnico o NLB Kliku, ki bo
13. februarja ob 16.30 v Bankarni,
na Čopovi 3 v Ljubljani.
* Po NLB tarifi za februar 2013.

Največ dobrih razlogov za sklenitev življenjskega zavarovanja
Do 28. februarja 2014 lahko še izkoristite
priložnost in sklenete nov investicijski
paket NLB Vita Nepremičnine v okviru
naložbenega življenjskega zavarovanja
NLB Naložba Vita Multi. Ponuja vam:
• ž ivljenjsko in nezgodno zavarovanje
brez plačila dodatne premije;
•n
 aložbo v podsklad NLB Skladi –
Nepremičnine delniški, s katerim
si na preprost način zagotovite
dostop do globalnega oz. predvsem
ameriškega nepremičninskega trga, ki
ponovno raste in potencialno omogoča
doseganje nadpovprečnih donosov;
•n
 ajmanj 20-odstotni donos v primeru,

da je donos podsklada ob dospetju
pozitiven;
•1
 00-odstotno zaščito v investicijski
paket vloženih sredstev ob dospetju, ki
je 19. marec 2024.
Več informacij najdete na www.nlbvita.si.
Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: NLB Vita, življenjska
zavarovalnica d.d. Ljubljana. Zavarovanje tržijo poslovne enote
NLB d.d. in Banke Celje d.d. Banki pri tem nastopata kot
zavarovalna posrednika ter za donose in izplačila glavnice ne
jamčita. NLB Naložba Vita Multi ni depozit in ni vključena v
sistem zajamčenih vlog. NLB Naložba Vita Multi je naložbeno
življenjsko zavarovanje, pri katerem je donos odvisen od gibanja
vrednosti enot premoženja vzajemnih skladov. 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
in/ali odkupne vrednosti police jamči NLB Vita, življenjska
zavarovalnica d.d. Ljubljana.

Obvestilo o obdavčitvi obresti na denarne depozite
Če znesek doseženih obresti za leto 2013 na denarne depozite in varčevanja pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji in
EU, presega 1.000 evrov, morate do 28. februarja 2014 oddati posebno napoved na predpisanem obrazcu.
Za depozite in varčevanja, sklenjena v NLB, smo vam podatke o doseženih obrestih za leto 2013 poslali konec januarja 2014.

Sprememba obrestne mere za fizične osebe – potrošnike
Obveščamo vas, da se je s 1. januarjem 2014 znižala zakonska zamudna obrestna mera (ZOM) z 8,50 na 8,25 %. Posledično se je znižala
tudi obrestna mera dovoljenega in nedovoljenega negativnega stanja na NLB Osebnih računih. Več informacij o spremembi obrestne mere
najdete www.nlb.si/stroski-osebni-racun, v NLB Poslovalnicah ali na 01 477 20 00.

Sprememba Splošnih pogojev poslovanja z NLB Osebnimi računi

Obveščamo vas, da smo 16. januarja 2014 spremenili Splošne pogoje z NLB Osebnimi računi (november 2013). V točki 5.7.
z nazivom »NLB Osebna obravnava« smo v točki b. NLB Premium Osebno bančništvo, v prvem stavku drugega odstavka spremenili
kriterij sredstev za pridobitev storitve NLB Premium Osebno iz 12 na 6 mesecev.
Podrobnejše informacije o dopolnitvah in spremembah Splošnih pogojev poslovanja z NLB Osebnimi računi boste našli na
www.nlb.si/splosni-pogoji-poslovanja-z-osebnimi-racuni, v NLB Poslovalnicah ali na 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.

Plačila, ki jih pogosto izvajajo, lahko
shranijo med hitra plačila. S tem si
prihranijo vsakokratno izpolnjevanje
obrazcev, saj so podatki plačila že vneseni.

Prihranijo si tudi arhiviranje položnic v
papirni obliki in tako naredijo še nekaj
dobrega za okolje.

