Hitri kredit v mobilni banki Klikin - do denarja že
v nekaj minutah!

Mobilna banka, ki je del aplikacije Klikin
za pametne mobilne naprave, vam
omogoča izvajanje bančnih storitev 24/7
in enostaven dostop do vaših financ
kjerkoli in kadarkoli.
Za pristop k mobilni banki Klikin obiščite katerokoli NLB Poslovalnico.

Novo darilo za Toli varčevalce
Toli je za otroke, ki vztrajno varčujejo,
pripravil novo darilo. Do konca marca 2018
bodo otroci za tri zbrane nalepke na Toli
kartončku prejeli Toli koledar.
Imate majhne otroke in še nimajo Toli
paketa?
Kako Toli pomaga otrokom pridobivati
varčevalne navade, lahko preberete na
www.nlb.si/toli-paket. Potem pa vabljeni
v najbližjo NLB Poslovalnico, kjer bomo ob
sklenitvi paketa vašega otroka tudi nagradili.

Bi izpiske raje prejemali po e-pošti?
Namesto papirnatih izpiskov, ki jih prejemate po navadni pošti, si lahko
naročite e-izpiske, ki jih boste dobivali po e-pošti za vse svoje NLB storitve. Se
pravi za osebne račune, varčevalne račune, postopna varčevanja in plačilne
kartice.
E-izpiski vsebujejo enake informacije kot 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. Obiščite www.nlb.si/
elektronski-izpiski ali skenirajte QR kodo in sledite navodilom na zaslonu.
Na e-izpiske se naročite na www.nlb.si/elektronski-izpiski ali v NLB Poslovalnicah.

Obvestilo
Vse imetnike BA Maestro kartic obveščamo, da boste od aprila 2018 dalje ob redni obnovi kartice prejeli BA Maestro kartico, ki omogoča brezstično
poslovanje. Izdaja stične kartice ne bo več možna.

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.

Odslej vam omogočamo, da lahko v
mobilni banki Klikin do 15.000 evrov
pridete le v nekaj minutah – brez obiska
bančne poslovalnice. Nepredvidljivi
dogodki bodo tako malo bolj obvladljivi, vi
vselej korak pred presenečenji, vaše želje
pa hitreje uresničljive.

