Da bi bile poletne počitnice in z njimi povezani dopusti kar se da brezskrbni, smo zbrali nekaj koristnih informacij, ki jih je dobro
upoštevati predvsem, če se odpravljate v tujino.
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•
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•

Pri dvigu gotovine v tujih valutah je vedno dobro izbrati
možnost brez konverzije (torej v lokalni valuti).
Plačilni kartici Mastercard in Visa uporabljajte za plačevanje
na prodajnih mestih in ne za dvigovanje gotovine.
Pred odhodom preverite veljavnost kartic in višino limita.
Slednjega lahko po potrebi zvišate prek spletne banke
NLB Klik ali v NLB Poslovalnici. Stanje na računu in na
karticah lahko vseskozi (tudi na drugem koncu sveta)
pregledujete prek mobilne banke Klikin.
Kartice imate lahko vedno pri roki tudi v mobilni denarnici
NLB Pay in tako s telefonom plačujete že skoraj na vseh
prodajnih mestih doma in v Evropi.
V primeru kraje ali izgube denarja, kartic ali dokumentov
obvestite lokalno policijo, ki naj napiše zapisnik. Če
potrebujete pomoč, pokličite slovensko diplomatskokonzularno predstavništvo v državi, kjer ste.

24 ur na dan, vse dni v letu smo vam na voljo na +386 1 477 2000, info@nlb.si, prek video klica in spletnega klepeta,
zato si še pred odhodom shranite naše kontakte.

Bi izpiske raje prejemali po e-pošti?
Zamenjajte papirnate izpiske z e-izpiski in skrb za to, da bi
izpiske izgubili ali založili, bo odveč. Z naročilom na e-izpiske
boste po e-pošti dobivali izpiske za vse svoje NLB storitve, se
pravi za osebne račune, varčevalne račune, postopna varčevanja
in plačilne kartice, z enakimi informacijami, kot jih imajo 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.

1.

Obiščite spletni naslov www.nlb.si/elektronski-izpiski.

2.

Na tej spletni strani izpolnite obrazec. Varnostno kodo, ki je en od obveznih podatkov na obrazcu, najdete na prvi strani
izpiska - zgoraj desno, pod IBAN številko.

3.

Na e-naslov, ki ga boste vpisali v obrazec, boste dobili potrditveno e-sporočilo. S klikom na poslano povezavo v e-sporočilu
boste potrdili prejemanje e-izpiskov na vpisan e-naslov. Konec papirja ter polnih map in omar.

Naročite se na e-izpiske na www.nlb.si/elektronski-izpiski ali v katerikoli NLB Poslovalnici.

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.

Dobra priprava doma lahko
prihrani skrbi na dopustu

