Varčujete lahko kadar koli želite – z NLB Varčevalnim računom
Varčevanje na varčevalnem računu
je precej preprosta reč. Nanj lahko
denar nakažete kadar koli in v
povsem poljubni višini. Nakazujete
lahko tudi od doma ali iz službe,
če imate spletno banko NLB Klik ali
telefonsko banko NLB Teledom, sicer
pa to uredite v svoji najbližji NLB
Poslovalnici.

Na varčevalnem računu, ki smo ga
uvedli 1. junija 2015 in ga lahko odprete
ob obisku poslovalnice, ni več treba
pustiti minimalnega zneska 100 €. Ko
potrebujete, lahko z računa dvignete
ves denar. Pozorni morate biti le na to, da
zadnji polog v evrih na računu »odleži«
7 dni. Ko želite z varčevanjem nadaljevati,
pa ponovno začnete nalagati na račun.

In kar je najlepše, račun vas nič ne stane.
Tudi nakazila na račun ali z njega v okviru
NLB računov so brezplačna.
Več informacij najdete na
www.nlb.si/varcevalni-racun,
povprašate v katerikoli NLB Poslovalnici
ali pokličete NLB Kontaktni center na
telefonsko številko 01 477 20 00.

Toli je za otroke, ki vztrajno varčujejo in
zberejo na Toli kartončku tri nalepke,
pripravil novo darilo. Ker so sončni dnevi
idealni za risanje po asfaltu, tokrat otroke
razveseljuje s Toli kredami.

denarja na varčevalni račun otroci
pridobivajo varčevalne navade na prijeten
in zabaven način, saj pologe spodbujamo
z nagradnimi nalepkami, vsake 3 mesece
pa za 3 zbrane nalepke dobijo Toli darilo.

Poskrbel je tudi za tiste otroke, ki še niso
začeli varčevati, saj je za njih pripravil nov
NLB Toli paket. S pologi privarčevanega

Vabljeni na www.nlb.si/otroci-in-druzina,
kjer otroci lahko igrajo poučne Toli igrice,
vi pa preberete katerega od nasvetov.

Sprememba Splošnih pogojev poslovanja z NLB Osebnimi računi
Obveščamo vas o spremembah in dopolnitvah Splošnih pogojev poslovanja z NLB Osebnimi računi (marec 2015). S 1. septembrom
2015 bomo v Splošnih pogojih poslovanja z NLB Osebnimi računi (v nadaljevanju SPP), dopolnili točko 5.2.1 z nazivom »Uporaba
in varno poslovanje s kartico«. Več o spremembah in dopolnitvah SPP boste našli na www.nlb.si/or-splosni-pogoji, v NLB
Poslovalnicah ali na telefonski številki NLB Kontaktnega centra 01 477 20 00.
»3-D Secure« - uvedba dinamične avtentikacije (SMS OTP) pri spletnem plačevanju s karticami
S 17. junijem 2015 smo v sistem »3-D Secure« za varnejše nakupovanje po spletu uvedli dinamično avtentikacijo (dinamično enkratno
geslo v SMS-ju), in sicer za NLB kartice MasterCard, Visa in BA/Maestro. Za več informacij o aktivaciji in nadaljnji uporabi standarda
»3-D Secure« za svoje NLB kartice MasterCard, Visa in/ali BA/Maestro pokličite NLB Kontaktni center na telefonsko številko 01 477 20
00 ali obiščite spletno stran www.nlb.si/3d-secure.
Podaljšanje urnika za izvajanje plačilnih transakcij
Obveščamo vas, da podaljšujemo urnik za oddajo plačilnih nalogov za čezmejne plačilne transakcije in plačilne transakcije
s tretjimi državami. Podaljšanje urnika velja za plačila v EUR oddana na obrazcu UPN prek spletne banke NLB Klik in prek
telefonske banke NLB Teledom, in sicer iz 14.30 na 15.00 uro.
Novi roki za oddajo navedenih nalogov veljajo od 1. avgusta 2015 naprej.

V eni roki
nosim banko,
v drugi roki
širni svet
Klikni
v korak s časom
z mobilno banko
www.klikin.si

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.

Nova darila za Toli varčevalce

