Brezskrbno poletje je tu

Vam misli že uhajajo na morje, v hribe,
na sproščujoča potovanja in novim
dogodivščinam naproti? Res je, poletje ter
z njim čas počitnic in potovanj so tu. Kako
v tem času najbolje poskrbeti za svoje
finance, da bo poletje res brezskrbno?

S seboj na potovanje ali počitnice je
najbolje vzeti različna plačilna sredstva:
• gotovino
Nekaj tuje valute je dobro imeti že
s seboj. V NLB Poslovalnicah lahko
zamenjate večino svetovnih valut, najbolj
eksotične pa naročite nekaj dni prej.
Gotovino na počitnicah uporabljajte
predvsem za manjše nakupe.
• kartico NLB Osebnega računa
BA Maestro
Za dvig gotovine na bankomatih vam
svetujemo kartico BA Maestro, ki jo lahko
uporabljate v kar 100 državah sveta.
• kartico

z odloženim plačilom
NLB MasterCard ali NLB Visa
Ti dve kartici priporočamo za
plačevanje na prodajnih mestih. Pred
odhodom še preverite, ali imate dovolj
razpoložljivega limita.

Pred počitnicami
Počitnice ali potovanje si lahko privoščite
z NLB Osebnim kreditom. Obiščite nas
v eni izmed NLB Poslovalnic in denar vam
lahko že v 1 uri nakažemo na vaš osebni

Na počitnicah
Na počitnicah in potovanju dobro pazite
na svoj denar in kartice. Pri tem vam bo
v pomoč varnostno SMS-sporočilo.
Prejmete ga vsakič, ko s kartico opravite

nakup ali dvig. Če bi vašo kartico kdo
zlorabil, boste to takoj ugotovili in
ukrepali – obvestili NLB Kontaktni center
na telefonsko številko +386 1 477 20 00.
Če boste vzeli s sabo še prenosni
računalnik ali mobilni telefon, boste svoje
finance lahko urejali tudi na potovanju.
Samo pravočasno si zagotovite NLB Klik.
Po počitnicah
Naj bodo spomini na počitnice z
vami še dolgo. Najljubša fotografija
iz počitniškega albuma je lahko
vedno z vami. V vaši denarnici … na
vaši kartici seveda. Naložite si jo s
spletno aplikacijo na spletni strani
www.nlb.si/kartice-motiv.
Vam misli uhajajo že na naslednje
počitnice? Z NLB Kratkoročnim
varčevanjem lahko za njih začnete
varčevati že danes.
* Če s seboj prinesete ustrezno potrjeno
dokumentacijo in zahtevane osebne dokumente ter
ste kreditno sposobni. Velja za kredite, zavarovane pri
zavarovalnici, in kredite brez zavarovanja, če se v NLB
Poslovalnici oglasite več kot 1 uro pred zaprtjem.

NLB Depozit – popolna naložba za finančno skrbne ljudi!
Poskrbite za svoja sredstva in si
zagotovite, da bo denar delal za vas.
In ker tudi vi spadate med finančno
skrbne ljudi, ne zamudite priložnosti
za plemenitenje svojih sredstev.

Če želite sredstva vezati kratkoročno,
povprašajte za 3-mesečni NLB Depozit
s spremenljivo obrestno mero.
Ob sklenitvi nekaterih kratkoročnih
depozitov s spremenljivo obrestno
mero se lahko odločite tudi za

avtomatsko obnavljanje depozita.
Tako vam ne bo treba skrbeti za
ponovno pravočasno vezavo sredstev.

Več informacij dobite na
www.nlb.si/depozit.

Največ dobrih
razlogov
V okviru naložbenega življenjskega zavarovanja
NLB Naložba Vita Multi lahko v vseh NLB
Poslovalnicah samo še do 14. junija 2013
sklenete nov investicijski paket NLB Vita
Razvita Evropa.
NLB Naložba Vita Multi vam ponuja:
• življenjsko in nezgodno zavarovanje brez
plačila dodatne premije;
• najmanj 20-odstotni donos, če je donos
podsklada ob dospetju pozitiven;
• 100-odstotno garancijo v paket vloženih
sredstev na dan dospetja paketa.

www.nlbvita.si

080 87 98

Zavarovanje trži in sklepa zavarovalnica 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 izplačilo glavnice ne jamčita. NLB Naložba Vita Multi ni depozit in ni vključena v sistem zajamčenih vlog. NLB Naložba Vita Multi je naložbeno življenjsko zavarovanje, pri katerem je donos odvisen od gibanja
vrednosti enot investicijskih skladov. Tveganje, da bi bil lahko znesek izplačila naložbenega življenjskega zavarovanja nižji od zneska vplačila v naložbeno življenjsko zavarovanje, prevzema zavarovalec.

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.

račun ali izplačamo v gotovini.*

