Dober start je pol uspeha

V NLB Start lahko vključite še brezplačen
motiv po želji na novoizdani NLB Plačilni
kartici (BA Maestro, MasterCard ali Visa)
in telefonsko banko NLB Teledom brez
pristopnine. V obdobju 1 leta od sklenitve
ponudbe NLB Start pa vam pripada tudi
50 % popusta na stroške odobritve
kredita.*
Pokličite 01 477 20 00 in se dogovorite
za sestanek!

* Znižani stroški odobritve kredita ne morejo biti nižji
kot so predvideni v skladu s Tarifo NLB d.d. Kredit vam
odobrimo, če ste kreditno sposobni in izpolnjujete druge
pogoje za pridobitev kredita.

Podarite si, kar želite
Poskrbite za svoje prihranke
z NLB Depozitom
Sklenite NLB Depozit danes, da si boste
v prihodnosti lahko podarili kaj lepega.
Izbirate lahko med kratkoročnimi in
dolgoročnimi depoziti v različnih valutah.
Še poseben namig za tiste, ki imate
spletno banko NLB Klik: NLB Depozit

lahko sklenete kar prek NLB Klika.
Hitro in preprosto, v le nekaj korakih.
NLB Depozitni par – dve različni
dobi, ena ugodna obrestna mera
Za vse, ki želite oplemenititi svoja
sredstva, vendar ne želite vezati vseh
za enako dolgo obdobje, je na voljo

NLB Depozitni par, pri katerem
istočasno sklenete depozit, ki vključuje
kombinacijo dveh različnih dob vezave,
po enotni ugodni obrestni meri.
Več informacij vam je na voljo na
www.nlb.si/depoziti.

Sprememba Splošnih pogojev poslovanja z NLB Osebnimi računi
Obveščamo vas o sledečih spremembah Splošnih pogojev poslovanja z NLB Osebnimi računi (v nadaljevanju SPP):
- 1. 6. 2013 smo zaradi dopolnitve, ki se nanašajo na uvedbo nove ponudbe NLB Premium Osebno bančništvo, spremenili 4. 9. točko SPP
z nazivom »NLB Zlati račun« in dodali novo točko 5. 7. z nazivom »Osebna obravnava«.
- 1. 10. 2013 se bo spremenila točka 8. SPP z nazivom »Obrestovanje« tako, da se v prvem odstavku, tretji stavek nadomesti z novim
besedilom: »Višina obrestne mere za dovoljeno negativno stanje na osebnem računu (osnovni in izredni limit) je enaka vsakokrat veljavni
predpisani obrestni meri zamudnih obresti, znižana za odbitek v višini 10 BT (0,10%).«
- 1. 11. 2013 bo NLB na prodajnih mestih EnKa partnerjev ukinila shemo ugodnosti Enka, zaradi česar bomo iz SPP umaknili celotno točko
5. 2. 1. z nazivom »Splošni pogoji poslovanja Sheme ugodnosti En-Ka«. NLB Plačilne kartice z EnKo boste imetniki vseskozi in tudi vnaprej
lahko nemoteno uporabljali. Stranke boste tudi v prihodnje deležne različnih ugodnosti, ki se jih bomo, v sodelovanju z drugimi podjetji,
dogovorili izven sheme ugodnosti EnKa. O vseh ugodnostih vas bomo z veseljem obveščali.
Več informacij o spremembi SPP dobite na spletni strani www.nlb.si/splosni-pogoji-poslovanja-z-osebnimi-racuni, v NLB
Poslovalnicah ali na telefonski številki NLB Kontaktnega centra 01 477 20 00.

Spremembe pri izvajanju plačilnih transakcij ob vstopu Hrvaške v Evropsko skupnost
Hrvaška s 1. julijem 2013 vstopa v Evropsko skupnost (EU) in postaja članica držav SEPA območja. To pri izvajanju plačilnih
transakcij za pošiljatelje oz. prejemnike plačil prinaša naslednje spremembe:
- zaračunavanje nadomestil za plačilne transakcije (nižja nadomestila za izvršena plačila),
- obvezna uporaba opcije SHA (vsak udeleženec plača nadomestilo svoji banki),
- uporaba transakcijskega računa v strukturi IBAN in
- možnost uporabe plačilnega naloga UPN.
Več o plačilih s Hrvaško je objavljeno na spletni povezavi www.nlb.si/hrvaska-eu.

Sprememba stopnje davka na dodano vrednost

Obveščamo vas, da se v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2013 in 2014 (ZIPRS1314A, Ur. l. RS št. 46/2013) s 1.7.2013 spremeni stopnja davka na dodano vrednost, in sicer z 20 % na 22 %.

NLB Vita Razigrana

Za razigrano
prihodnost
vaših otrok
Štipendijsko življenjsko zavarovanje z zajamčenim
donosom NLB Vita Razigrana lahko sklenete že za
25 evrov mesečno. Ob sklenitvi prejmete darilo.

www.nlbvita.si

080 87 98

Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana. Zavarovanje tržijo poslovne enote NLB d.d. in Banke Celje d.d. Banki pri tem nastopata kot zavarovalna posrednika ter za donose in izplačila glavnice ne jamčita.
NLB Vita Razigrana ni depozit in ni vključena v sistem zajamčenih vlog. Za izplačilo zavarovalne vsote in/ali odkupne vrednosti police jamči NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana.

Dobili boste:
• eno leto vodenja NLB Klasičnega
računa brez nadomestila,
• NLB Klik za uporabo na mobilnem
telefonu, računalniku in tabličnemu
računalniku brez pristopnine,
• prvo leto članarino za kartico NLB Visa
ali NLB MasterCard, s katerima lahko
plačujete tudi na obroke in

•n
 a tej kartici 6 mesecev Varnostna
SMS-sporočila brez nadomestila.

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.

Še ne prejemate plače na NLB Osebni
račun? Začnite jo in izkoristite ugodnosti
NLB Start.

