Darilo po meri obdarjenca

Denar je res univerzalno darilo, a če želite
obdariti z malce bolj ličnim in osebnim

darilom, lahko kuverto z gotovino
zamenjate z NLB Predplačniško kartico
MasterCard, na katero naložite znesek
do vrednosti 250 evrov. Kartica je
brezimenska in ni vezana na noben
osebni račun, zato je primerna tudi za
nekomitente in mladoletne, saj lahko
po identifikaciji sam na njo zopet naloži
poljuben znesek*.
*Največji možen znesek nakazila določa tip opravljene
identifikacije.

Več informacij in naročilo na www.nlb.si/predplacniska-kartica ali v NLB Poslovalnici.

NOVO! Nezgodno zavarovanje otrok in mladine
Izbirate lahko med tremi paketi:
•	
Paket Previdni: če vam je
pomembna visoka zavarovalna vsota
v primeru invalidnosti otroka. Letna
premija že od 20,41 EUR.
•	
Paket Aktivni: vam poleg relativno
visoke zavarovalne vsote za trajno
invalidnost nudi tudi nadomestila v
primeru lažjih poškodb otroka. Letna
premija že od 21,82 EUR.
V vseh NLB Poslovalnicah lahko zdaj z
NLB Vito Nezgodo Junior nezgodno
zavarujete tudi svoje otroke. Zavarovanje
je namenjeno vsem predšolskim
in šolskim otrokom ter dijakom in
študentom do vključno 25. leta starosti.

Ker gre za novost v ponudbi, smo za
vas pripravili posebno ugodnost. Če
zavarovanje sklenete v mesecu juliju
2016, bo vaš otrok brezplačno zavarovan
do 31. avgusta 2016. S sklenitvijo
zavarovanja se torej splača pohiteti!

•	
Paket Športnik pa je odlična izbira,
če je vaš otrok član športnega kluba
in je starejši od 6 let. Letna premija že
od 39,33 EUR.

Več informacij vam je na voljo na spletni strani www.nlbvita.si ali v eni izmed 100 NLB Poslovalnic.

Novo kvartalno Toli darilo
Toli je za otroke, ki vztrajno varčujejo in
zberejo na Toli kartončku tri nalepke,
spet pripravil novo darilo. Ker želimo
vzpodbujati ustvarjalnost otrok, jim

v tretjem kvartalu podarjamo Toli
risalni blok.

Poznate prednosti NLB Toli paketa? Preberite več na www.nlb.si/toli-paket.

Obiščite 57. Jazz festival 20 % ceneje in ne zamudite razstave
Kot tradicionalni glavni pokrovitelj
Jazz festivala omogočamo imetnikom
NLB Zlatega računa ali NLB Zlate kartice
Mastercard 20 % popust pri nakupu
vstopnic in kompletov za 57. Jazz
festival.

V NLB Galeriji Avli na Trgu republike
2 v Ljubljani pa si lahko do 26. julija
2016 ogledate spremljevalno razstavo
festivala.

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.
NLB Vita Nezgoda Juniorje nezgodno zavarovanje. Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana. Zavarovanje trži NLB d.d., Ljubljana. Banka pri tem nastopa kot zavarovalna posrednica.
NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, v primeru nastanka zavarovalnega primera jamči za izplačilo v višini zavarovalne vsote.

V hitrem tempu današnjega časa se hitro
menjujejo tudi želje in potrebe in prav
to je morda razlog, da smo, sodeč po
raziskavi, Slovenci za darilo najbolj veseli
prav denarja. Naj bo za poroko, maturo
ali konec šolskega leta, z denarjem si
lahko obdarovanec uresniči želje takrat in
tako, kot le njemu najbolj ustreza.

