Si nikakor ne morete zapomniti svoje številke PIN?

Možnost menjave številke PIN je
zdaj namreč tudi na karticah NLB
MasterCard in Visa. Številko lahko
zamenjate brezplačno, in sicer na NLB
Bankomatih, ki omogočajo to storitev.
Kartico, ki ji želite zamenjati PIN,
vstavite v bankomat, vtipkate obstoječi
PIN in sledite navodilu na zaslonu
bankomata.

Če ste obstoječo številko PIN že
pozabili, lahko v NLB Poslovalnici
naročite novo in jo po prejemu na
NLB Bankomatu zamenjate. Naročilo
nove številke PIN se zaračuna v skladu
z veljavno tarifo, zamenjava na NLB
Bankomatih pa je brezplačna.
Ne pozabite: Ko izbirate številko PIN, ki si
jo boste lažje zapomnili, izberite takšno,
ki je vam enostavna, drugi pa je ne
morejo hitro uganiti. Številka PIN, tako
kot ostala gesla, naj ne bo sestavljena
iz enakih cifer (npr. 7777), predvidljivih
zaporedji (npr. 0123), vašega rojstnega
dneva, letnice rojstva ipd.

Sprememba Splošnih pogojev poslovanja z NLB Osebnimi računi
Obveščamo vas, da bomo s 1. novembrom 2015 objavili prenovljene, spremenjene in dopolnjene Splošne pogoje poslovanja z NLB
Osebnimi računi (v nadaljevanju SPP). Iz obstoječih SPP bomo kot samostojne splošne pogoje izločili šest vsebin s sledečimi nazivi:
• Splošni pogoji za Osebno obravnavo, ki nadomeščajo besedilo točke 5.7 »Osebna obravnava« obstoječih SPP, ki so namenjeni
uporabnikom storitve NLB Osebno ali NLB Premium osebno.
• Splošni pogoji spletne poslovalnice NLB Klik in E-račun, ki nadomeščajo besedilo točke 18.7 »Poslovanje prek spletne
poslovalnice NLB Klik« in 18.8 »E-račun« obstoječih SPP, namenjeni imetnikom NLB Klika in e-računov.
• Splošni pogoji poslovanja po telefonski banki NLB Teledom, ki nadomeščajo besedilo točke 18.5 »Opravljanje bančnih storitev
po telefonu – NLB Teledom«, namenjeni imetnikom NLB Teledoma.
• Splošni pogoji SMS obveščanja, ki nadomeščajo besedilo točke 18.6 »SMS Alarmi in SMS Opomniki« obstoječih SPP, namenjeni
imetnikom storitev SMS-Alarmi in SMS-Opomniki.
• Splošni pogoji poslovanja z NLB Avtomatskim odzivnikom, ki nadomeščajo besedilo točke 18.4 »Poslovanje z NLB
Avtomatskim odzivnikom« obstoječih SPP, namenjeni uporabnikom storitve NLB Avtomatski odzivnik.
Besedila ostalih točk iz obstoječih SPP ostanejo v novi - skrajšani verziji z nazivom Splošni pogoji poslovanja z NLB Osebnimi
računi, ki je namenjena imetnikom osebnih računov in predstavlja osnovo vsem zgoraj omenjenim splošnim pogojem. Podrobnejše
informacije o celoviti prenovi, spremembah in dopolnitvah SPP boste našli na spletni strani www.nlb.si/splosni-pogoji, v
NLB Poslovalnicah ali na telefonski številki 01 477 20 00.

Največ dobrih razlogov
V okviru naložbenega življenjskega zavarovanja NLB Naložba Vita Multi lahko še do 14. avgusta
2015 sklenete nov investicijski paket NLB Vita Visoko rastoča gospodarstva 3.
Ponuja vam:
• Življenjsko in nezgodno zavarovanje za primer smrti brez plačila dodatne premije;
• najmanj 5% donos v investicijski paket vloženih sredstev;
• 80-odstotno garancijo v paket vloženih sredstev na dan dospetja paketa;
Novo: NLB Naložba Vita Multi Senior
Zavarujete se lahko, tudi če ste stari od 66 do 80 let, z najmanjšo vrednostjo prvega vplačila
3.000 evrov.

Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana. Zavarovanje tržijo poslovne enote NLB d.d., Ljubljana.
Banka pri tem nastopa kot zavarovalni posrednik ter v zvezi z zavarovanjem nima obveznosti ali jamstev. Zavarovanje NLB Naložba Vita Multi ni
depozit in ni vključeno v sistem zajamčenih vlog. NLB Naložba Vita Multi je naložbeno življenjsko zavarovanje, za katerega NLB Vita d.d. Ljubljana
ob dospetju jamči izplačilo neto vplačila in 20% soudeležbo pri gibanju vrednosti enot premoženja izbranega vzajemnega sklada. 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 oz. odkupne vrednosti police jamči NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana.

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.

Ne shranjujte je na listku v denarnici
ali v mobilnem telefonu, saj tako v
primeru kraje denarnice ali torbice
številka PIN izgubi svoj pomen. Raje
jo spremenite v številko, ki si jo boste
lažje zapomnili.

