Nova ponudba za otroke
Svoje otroke učite o pomenu varčevanja?
Jim morda že dajete žepnino in bi jih
radi naučili gospodarnega ravnanja z
denarjem?
Sklenite za svojega otroka katerega od
novih paketov. NLB Toli paket, NLB
Paket žepnina in NLB Paket žepnina
15 + vam prinašajo številne ugodnosti in
pomagajo pri finančnem opismenjevanju
otrok.

NLB Vita Tujina – Zdravstveno zavarovanje z medicinsko
asistenco v tujini
Nezgoda ali bolezen v tujini vas lahko
stane tudi več tisoč ali deset tisoč evrov,
zato pred odhodom v tujino ne pozabite
na zdravstveno zavarovanje z medicinsko
asistenco.
NLB Vita Tujina vam ob bolezni
ali nezgodi v tujini krije stroške
nujne zdravniške oskrbe in nujnega
zdravstvenega prevoza, vključno z

medicinsko asistenco. Zdaj jo lahko
sklenete v kateri koli NLB Poslovalnici.
Zavarovanje lahko sklenete za potovanje
v tujino za določeno število dni do
enega leta ali za večkratna potovanja v
tujino v okviru enega leta, t. i. Multitrip
zavarovanje. Lahko ga sklenete zase ali
za celo družino.
Želimo vam srečno pot brez nezgod.

Sprememba Splošnih pogojev poslovanja z NLB Osebnimi računi
Obveščamo vas, da smo s 1. junijem 2015 spremenili Splošne pogoje poslovanja z NLB Osebnimi računi (v nadaljevanju SPP), in sicer:
točko 4.1. »NLB Toli račun« smo dopolnili z besedilom: »NLB Toli račun se od 1. junija 2015 ne trži več. Obstoječi imetniki NLB Toli
račun lahko še uporabljajo. Hkrati smo zaradi razširitve ciljne skupine strank dopolnili točko 4.2. »NLB Prvi račun«.
S 1. septembrom 2015 bomo iz uporabe umaknili Tolimate, zato bomo 1. septembra 2015 iz SPP umaknili točko 18.3. »Polog
gotovine na Tolimatu« in iz točke 4.1. »NLB Toli račun« izvzeli besedilo: »Banka po otvoritvi NLB Toli računa izda imetniku osebnega
računa Toli kartico za pologe na posebnem otroškem bančnem avtomatu imenovanem Tolimat« in dodali besedilo: »Imetnik NLB Toli
računa pri polaganju gotovine uporablja Toli kartonček za polaganje gotovine«.
Podrobnejše informacije o spremembah in dopolnitvah SPP boste našli na spletni strani: www.nlb.si/or-splosni-pogoji, NLB
Poslovalnicah ali na telefonski številki NLB Kontaktnega centra 01 477 20 00.

Nagradna igra

Z majhnim
nakupom
do avta
Do 3. julija 2015 se z vsakim plačilom s kartico
Visa, tudi za kavo ali malico, potegujete za eno
izmed velikih nagrad, kot so mestno kolo, iPhone
ali iPad, v finalnem žrebu pa celo za avtomobil!
Več nakupov, več možnosti za osvojitev nagrad!
Več o NLB Visa kartici in nagradni igri najdete na
www.nlb.si/visa.

www.nlb.si/visa

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.

Preberite več na www.nlb.si/prvi-racun.

