
NLB Super depozit – priložnost za varno naložbo
Z NLB Super depozitom poskrbite, 
da bodo vaši prihranki na varnem in 
obrestovani z nespremenljivo obrestno 
mero celotno obdobje vezave. Na voljo 
imate tri različne možnosti vezave: 
•  z letno nespremenljivo obrestno 

mero 4,00 % za dobo vezave  
od 24 do 35 mesecev,

•  z letno nespremenljivo obrestno 

mero 3,50 % za dobo vezave  
od 13 do 23 mesecev,

•  z letno nespremenljivo obrestno 
mero 3,25 % za dobo vezave  
od 181 do 365 dni.

Če boste sredstva potrebovali še pred 
iztekom vezave in ste vezali več kot 5.000 
evrov, vam bomo za obdobje do 365 dni 

odobrili nadomestna sredstva. Obrestna 
mera zanje bo le 0,4 odstotne točke višja 
od obrestne mere vezanega depozita.*
 
Vpisno obdobje traja do 21. junija 2009, 
z možnostjo predčasnega zaključka. 
Več na www.nlb.si/superdepozit. 

*Ponudba velja le za fizične osebe.

Toli otrokom podarja slikanico
V NLB smo izdali slikanico pisateljice Neli Filipić in ilustratorke Tanje Komadina, ob kateri se otroci 
učijo varčevanja. Vsak otrok, ki bo imel v naslednjih mesecih redne pologe na NLB Toli račun, prejme 
slikanico o Jasminu in Malini ter njuno zgodbo o srečnem cekinu in pravem prijateljstvu.

NLB Dan seniorjev – 30. junij 2009 
NLB Dan seniorjev bo zopet potekal 30. junija 2009 v vseh NLB Poslovalnicah. Ta dan bomo 
upokojencem namenili še posebno pozornost in vaš osebni obisk v poslovalnici popestrili z drobnimi 
pozornostmi in dodatnimi ugodnostmi za novo sklenjene storitve. Prijazno vabljeni!

Spremembe pri poslovanju z NLB Varčevalnimi računi
Obveščamo vas, da smo 1. junija 2009 
prenovili NLB Varčevalne račune. 
Uvedli smo nov NLB Varčevalni račun 
in NLB Varčevalni račun mladih. 

Na obstoječih NLB Varčevalnih 

računih, NLB Varčevalnih računih z 
evidenco prometa, NLB Varčevalnih 
računih mladih ter na Avista varčevalnih 
računih z evidenco prometa v domači 
in tuji valuti pa so se spremenile 
obrestne mere.

Za dodatne informacije vas vabimo v NLB 
Poslovalnice, kjer se lahko odločite za nov 
NLB Varčevalni račun ali NLB Varčevalni 
račun mladih. Veljavne obrestne mere in 
lastnosti prenovljenih varčevalnih računov 
si lahko ogledati tudi na www.nlb.si.

Obveščamo vas, da smo 25. maja 2009 dopolnili Splošne pogoje poslovanja z NLB Osebnimi računi. Dopolnitev je v točki 
5.5. Trajni nalogi in direktne obremenitve in se nanaša na izvajanje trajnih nalogov na katerikoli dan v mesecu.

Posebne EnKa ugodnosti
Za imetnike NLB Srebrnega računa 

Prihranite 20 % pri menjavi gum v 
poslovalnicah Avtotehne Vis (v Ljubljani, 
Škofji Loki in Kranju) in 10 % pri nakupu 
vstopnic za predstave v SNG Operi in 
baletu Ljubljana ter izbrane predstave v 
Cankarjevem domu. 
V Beti vam pri nakupu nad 
50 € podarijo bon v vrednosti 

5 €, prav tako vam bon za 5 € 
podarijo v Termah Krka, če vaš 
nakup preseže 100 €. Za nakup v 
vrednosti nad 100 € vas v 
Slowatch razveselijo z 
digitalno budilko Timex.

Vse, kar morate storiti, da bo vaš nakup 
ugodnejši, je to, da plačate z vašo 
srebrno kartico.

Za imetnike NLB Študentskega računa

Enajst EnKa partnerjev je poskrbelo za 
ugodnejše poletne nakupe.

Ceneje lahko:
•  odpotuješ na dopust, 
•  si privoščiš poletno obutev in za darilo 

prejmeš še en par, 
•  ujameš poletne trenutke z novim 

fotoaparatom,
•  si ogledaš kulturne prireditve,
•  servisiraš svoj avto,
•  kupiš šolske potrebščine,
•  svojo roko okrasiš z novo uro,
•  s kopanjem ohladiš od študija  

razgreto glavo. 

Na www.enka.si preveri, kje vse se 
splača kupovati s tvojo ŠTR kartico.


