Alarm, ki vas opozori na sumljiva plačila z vašo plačilno kartico
SMS-Alarm o uporabi kartice lahko naročite
imetniki kartic NLB Visa, MasterCard,
Karanta ali Maestro, neodvisno od
mobilnega operaterja. Sporočilo o uporabi
kartice je poslano takoj ob izvedeni
transakciji, tudi v tujini. Za SMS-Alarm o
uporabi kartice boste odšteli le 1 evro na
mesec za posamezno kartico, ne glede na
število poslanih sporočil.*

Naročilo SMS-Alarma o uporabi kartice
lahko naročite kar v spletni banki NLB
Klik. Izberete pa lahko tudi druge
SMS-Alarme in SMS-Opomnike, ki še
dodatno poskrbijo za varnost kartičnega
in spletnega poslovanja ali vam olajšajo
vsakdan.
* Nadomestilo po tarifi NLB d.d. za maj 2016.

Več informacij dobite na spletni strani www.nlb.si/sms-sporocila ali v katerikoli NLB Poslovalnici.

NLB Vita Tujina
Če jo boste v poletnih mesecih mahnili v tujino, ne pozabite
na sklenitev zdravstvenega zavarovanja z medicinsko asistenco
v tujini NLB Vita Tujina.
Trije razlogi, zakaj potrebujete zavarovanje za tujino:
1.	V primeru bolezni ali poškodbe v tujini vas bo prijazno
osebje asistenčnega centra zavarovalnice napotilo do
najbližje zdravstvene ustanove, vam po potrebi priskrbelo
prevoz ter uredilo vso potrebno dokumentacijo. Poleg tega
bodo v večini primerov poskrbeli tudi za plačilo stroškov.
2.	Evropska kartica ne nudi asistence, kar pomeni, da ste pri
iskanju zdravnika ali ustrezne ustanove prepuščeni sami
sebi. Evropska kartica prav tako ne krije stroškov prevoza
zavarovane osebe iz tujine v Slovenijo.
3.	Cena zavarovanja je zanemarljiva v primerjavi s stroški, ki
lahko nastanejo.
Če v tujino potujete večkrat letno, vam vsekakor priporočamo
sklenitev Multitrip zavarovanja. Že za 48 EUR ste lahko
zavarovani za neomejeno število potovanj v tujino v
okviru enega leta.

Pri Multitrip zavarovanju je zavarovalno kritje omejeno na prvih 45 dni potovanja.
NLB Vita Tujina je zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini. 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.

Za več informacij ali sklenitev NLB Vite Tujine obiščite www.nlbvita.si ali eno izmed 100 NLB Poslovalnic.

Stanovanjski krediti
nove generacije
• Do 30 let tudi s fiksno obrestno mero.
• 0 € stroškov s cenitvijo nepremičnine in vodenjem kredita.
• Do 12 obrokov kritja, če se zavarujete za primer brezposelnosti.

100 € od vsakega stanovanjskega kredita, sklenjenega
v juniju, podarimo slovenskim porodnišnicam za nakup
nujno potrebne medicinske opreme.
Več prednosti in pogoje preverite na www.stanovanjskikredit.si.

www.stanovanjskikredit.si

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.

Se odpravljate na kratek oddih in bi
radi še dodatno poskrbeli za varnost
kartičnega poslovanja na dopustu?
SMS-Alarm o uporabi kartice vas takoj
obvesti, da se s kartico dogaja nekaj
nenavadnega, v vsakem sporočilu pa
je navedena tudi telefonska številka,
na katero pokličete ob sumu zlorabe in
lahko kartico takoj blokirate.

