Zdaj vas naši bančni svetovalci lahko
obiščejo tudi pri vas doma, v pisarni ali
na drugi izbrani lokaciji.

potrebam prilagojeno diskretno
obravnavo ter strokoven in učinkovit
nasvet.

naložbah, pri tem pa seveda upoštevajo
življenjske in finančne cilje, ki jih želite
doseči.

Takšno brezplačno bančno svetovanje
ponujamo strankam z večjimi finančnimi
potrebami, ki od banke pričakujejo

Mobilni bančni strokovnjaki svetujejo
pri odločitvah o varčevanju,
zadolževanju, zavarovanju in

Tako lahko prihranite marsikatero pot v
banko, če želite, pa vas bodo tudi redno
obveščali o novostih.

Več informacij na www.nlb.si/mobilni-svetovalci ali na telefonski številki 01 477 20 00.

3 novosti na bankomatih
1 Stanje na NLB Osebnem ali NLB

Poslovnem računu lahko poleg
na bankomatih v Sloveniji zdaj
pogledate tudi na bankomatih drugih
bank v tujini.

2 Stanje na katerikoli NLB MasterCard
kartici lahko pogledate tudi na
bankomatih drugih bank v Sloveniji
in tujini.

3 PIN na NLB Osebnem računu,

NLB Poslovnem računu ali na NLB
MasterCard kartici lahko zamenjate
ali deblokirate tudi na bankomatih
drugih bank v Sloveniji ali tujini.

Več informacij o storitvah na bankomatih na www.nlb.si/bankomati.

Obvestilo
Sprememba Splošnih pogojev poslovanja z NLB Osebnimi računi
Obveščamo vas, da smo s 12. januarjem 2016, zaradi uvedbe novih tipov NLB Osebnih računov za osebno-poslovni namen dopolnili Splošne
pogoje poslovanja z NLB Osebnimi računi (v nadaljevanju SPP).
V točko 1 »Splošne določbe« smo dodali besedilo, da ti SPP veljajo tudi v primeru, ko se NLB Klasični, NLB Zlati, NLB Platinasti in NLB Klasični
račun nerezidenta uporablja hkrati za osebni in poslovni namen. V točko 5 »Limit« je dodano besedilo, da se novim imetnikom NLB Klasičnega,
NLB Zlatega in NLB Platinastega računa, ki osebni račun hkrati uporabljajo za osebni in poslovni namen, redni limit lahko odobri, ko so na računu
izkazani redni mesečni prilivi vsaj tri mesece zaporedoma«. V točko 16 »Spreminjanje splošnih pogojev« smo dodali novo podtočko 16.1. z
nazivom »Posebne določbe za imetnike, ki osebni račun uporabljajo tudi za poslovni namen«. V povezavi z uvedbo novih predpisov o izmenjavi
podatkov o davčnih zavezancih za davčne namene med državami je dopolnjeno besedilo točke 12. »Obveščanje banke o spremembah«.
S 1. majem 2016 bomo v SPP dopolnili točke 17 »Prenehanje pogodbe«, in sicer bo v četrti odstavek za prvim stavkom dodano besedilo, ki se
glasi: »Ne glede na blokado računa izvrši banka, v skladu s predpisi RS in predpisi EU, na podlagi zahtevka Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje RS (ZPIZ) ali zahtevka tujega izplačevalca pokojnine, posredovanega preko ZPIZ, vračilo pokojnine, ki jo je izplačevalec pokojnine
nakazal na račun za obdobje po smrti imetnika računa.«
Več informacij o dopolnitvi SPP najdete na spletni strani www.nlb.si/or-splosni-pogoji, v NLB Poslovalnicah ali na telefonski številki 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.

Naši bančni svetovalci pridejo tudi na dom

