Do kredita še hitreje
Če sodite med tiste posameznike, ki želijo svoje želje izpolniti takoj, je NLB Osebni hitri kredit kot naročen za vas.* Kredit uredite
hitro, samo z enim obiskom poslovalnice, saj za odobritev kredita ne potrebujete potrdila delodajalca.
Kredit je zavarovan s plačilom zavarovalne premije, odplačujete ga lahko do 36 mesecev, najvišji znesek kredita pa je 6.500 €.
Najamete ga lahko stranke NLB, ki plačo ali pokojnino prejemate na NLB Osebni račun najmanj šest mesecev pred najemom kredita.
Za več informacij preklikajte www.nlb.si/osebni-hitri-kredit ali nas pokličite na 01 477 20 00.
* Ob ustrezni kreditni sposobnosti in izpolnjevanju drugih pogojev za najem NLB Osebnega kredita.

Varčujte danes, da ustvarite prihodnost,
ki vas bo izpolnjevala. Z malo odrekanja
– že z 20 € na mesec – lahko varčujete
z NLB Ciljnim varčevanjem ali NLB
Varčevanjem za prihodnost. Če vas
vsako leto znova čakajo izdatki, kot sta
registracija in šolnina, ali vas prežema želja
po potovanju, pa je kot nalašč za to NLB
Kratkoročno postopno varčevanje.
Več informacij dobite v
NLB Poslovalnicah in na
www.nlb.si/varcevanje
Če imate NLB Klik, lahko tam varčevanje
tudi sklenete. Hitro in preprosto.

Sprememba Splošnih pogojev poslovanja z NLB Osebnimi računi
Obveščamo vas, da bomo 1. novembra 2013 spremenili Splošne pogoje poslovanja z NLB Osebnimi računi (julij 2013). V določilu 5.
člena z naslovom Poslovanje z NLB Osebnim računom bomo v točki 5.4 »Trajni nalogi in direktne obremenitve« v prvem stavku drugega
odstavka izbrisali besedo »pet« in vpisali besedo »tri«, tako da se bo prvi stavek drugega odstavka točke 5.4 glasil: »Banka sprejme takšno
pooblastilo, če gre za poravnavanje najmanj tri mesece zaporedoma«. V točki 5.5 »NLB Plus – Avtomatski prenosi med računi – NLB Plus«
bomo zaradi ukinitve dela ponudbe, ki se nanaša na avtomatske prenose sredstev na račune vzajemnega sklada NLB Skladi, iz prve alineje
izbrisali besedilo »ali račun vzajemnega sklada NLB Skladi«. Več informacij o spremembah najdete na spletni strani www.nlb.si/splosnipogoji-poslovanja-z-osebnimi-racuni, v NLB Poslovalnicah ali na telefonski številki NLB Kontaktnega centra 01 477 20 00.

Sprememba Splošnih pogojev poslovanja s plačilnimi karticami za fizične osebe – potrošnike
Obveščamo vas, da bomo 1. novembra 2013 dopolnili tudi Splošne pogoje poslovanja s plačilnimi karticami za fizične osebe – potrošnike.
Dopolnili oziroma spremenili bomo naslednja poglavja: »11 Obravnavanje reklamacij in pritožb strank«, »12 Varovanje osebnih
podatkov«, »14 Dodatne storitve«, »14.3.2 Obveznosti uporabnika«, »14.3.3 Obveznosti banke«, »14.3.5 Blokacije«. Iz Splošnih pogojev
poslovanja s plačilnimi karticami za fizične osebe – potrošnike bomo v celoti umaknili poglavje »14.2 Shema ugodnosti EnKa«.
Več o spremembah in dopolnitvah boste našli na spletni strani www.nlb.si/placilne-kartice, v NLB Poslovalnicah ali na telefonski številki
NLB Kontaktnega centra 01 477 20 00.

NLB Plačilne kartice

Želite nakupovati
na obroke brez
obresti?
Izberite zanesljiv in ugoden način – NLB Plačilne
kartice MasterCard, Visa in/ali Karanta.
* Ne velja za NLB Posojilni kartici MasterCard in Karanta ter NLB
Poslovno kartico MasterCard.

www.nlb.si/obroki

Kontaktni center: 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.

Podarite si, kar želite

