Da boste ob obnovi ali nakupu stanovanja res dobili dogovorjeno …
Z njim si zagotovite, da bo banka denar
nakazala izvajalcu oz. prodajalcu samo,
če bodo storitve opravljene ter izdelki
dobavljeni v dogovorjenem času in
obsegu, kar izvajalec del dokazuje z
izpolnitvijo akreditivnih pogojev.

Akreditiv varuje vas kot kupca, hkrati
pa pred tveganjem zavaruje tudi
izvajalca del oz. prodajalca, saj
mu zagotavlja plačilo (sredstva so
že na banki in se lahko izplačajo
le njemu). To je za vas lahko tudi
dodaten pogajalski argument, ko se
dogovarjate za izvedbo del ali nakup.
Več informacij dobite v poslovalnicah.

Če se želite naučiti, kako se obvladljivo
zadolžiti brez spremembe kakovosti
v življenju, vas vabimo na brezplačno
delavnico »Pametni se zadolžujejo,
a po pameti«.

počitnice namenili 50 €. Če boste
sklenili varčevanje že ta mesec, boste
imeli februarja 2015 za smučanje na
razpolago več kot 450 €. Poleg rednih
mesečnih zneskov lahko na varčevanje
kadar koli nakažete tudi poljubne
dodatne pologe.
Več na www.nlb.si/kratkorocnopostopno-varcevanje.

Če ste že privarčevali denar, je dobra
rešitev NLB Depozitni par. Depozit vključuje
kombinacijo dveh različnih dob vezave:
za 13 mesecev in za 181 dni. Zato je
mogoče z delom sredstev razpolagati prej,
s preostalim pa kasneje. Depozit odlikuje
enotna ugodna obrestna mera. Tako se
vam bo prvi del depozita sprostil za zimske
počitnice, drugi del pa za poletni potep.
Več na www.nlb.si/depozitni-par.

Pridružite se nam v sredo, 18. junija
2014, ob 16.30 v NLB Bankarni na
Čopovi 3 v Ljubljani.

Če se boste za akreditiv odločili ob najemu
NLB Stanovanjskega kredita, vam bomo
želeni delež sredstev kredita na podlagi
predračunov nakazali na račun kritja za
odprti akreditiv. S tega računa ga bomo
izplačali samo dogovorjenim izvajalcem/
dobaviteljem, vendar šele ko bodo
izpolnjeni vsi pogoji in roki, navedeni v
akreditivu. Tako izvajalec/dobavitelj plačila ne
bo dobil vnaprej, temveč šele ko bo izpolnil
pogodbeno obveznost. S tem se boste
zavarovali, da boste za svoj denar res dobili
dogovorjeno.

Kam greste smučat?
In kam naslednje leto na poletne
počitnice? Redko kdo že danes razmišlja
o zimski destinaciji, kaj šele o naslednjem
poletju. Časa za izbiro počitnic je še
dovolj, toda kako je s sredstvi?
Če za smučanje še nimate privarčevanih
sredstev, je dobra izbira NLB
Kratkoročno postopno varčevanje,
s katerim boste vsak mesec za

Finančni klepet
s članom uprave NLB

Finančni klepet z
g. Blažem Brodnjakom
Član uprave, zadolžen za bančništvo na drobno in privatno
bančništvo ter korporativno bančništvo, vam bo v pogovoru
predstavil svoje poglede na trenutne razmere v bančništvu.
Udeleženci mu boste lahko postavili tudi vprašanja o aktualnih
razmerah na bančno-finančnem področju.
Vabljeni 19. junija 2014 ob 15. uri v NLB Bankarno
na Čopovi 3 v Ljubljani.
Na brezplačen dogodek se prijavite na
www.financni-nasvet.nlb.si/vsi-dogodki.

www.financni-nasvet.nlb.si/vsi-dogodki

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.

… se v banki zavarujte z odprtjem akreditiva.

