Nezgodno zavarovanje otrok in mladine
• Paket Športnik: odlična izbira, če je vaš
otrok član športnega kluba in je starejši od
6 let. Letna premija že od 39,33 EUR.
S sklenitvijo nezgodnega zavarovanja za vaše
najmlajše poskrbite, da posledicam nezgod
ne bodo sledile še finančne težave.

Izbirate lahko med tremi paketi:
• Paket Previdni: če vam je pomembna
visoka zavarovalna vsota v primeru
invalidnosti otroka. Letna premija že od
20,41 EUR.
• Paket Aktivni: vam poleg relativno visoke
zavarovalne vsote za trajno invalidnost
nudi tudi nadomestila v primeru lažjih
poškodb otroka. Letna premija že od
21,82 EUR.

Prikazane letne premije veljajo za otroke do
vključno 14. leta in vključujejo 8,5 % davek od
prometa zavarovalnih poslov. Za mladino od
15. do vključno 25. leta starosti se obračuna
višja letna premija.
Zavarovalnica, ki trži in sklepa nezgodno
zavarovanje NLB Vita Nezgoda Junior: NLB
Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana,
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, vpisana v
sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
znesek osnovnega kapitala: 7.043.899,19 EUR,
matična številka: 1834665. Zavarovanje tržijo
poslovne enote 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.

Obiščite www.nlbvita.si ali eno izmed 100 NLB Poslovalnic.

Naročite si e-izpiske

Namesto papirnatih izpiskov, ki jih prejemate po navadni pošti, si lahko naročite e-izpiske, ki jih boste dobivali po e-pošti za vse svoje
NLB storitve. Se pravi za osebne račune, varčevalne račune, postopna varčevanja in plačilne kartice. E-izpiski vsebujejo enake informacije kot
papirni izpiski. Enak je tudi njihov izgled ter čas in pogostost pošiljanja. Naročilo in prejemanje e-izpiskov sta seveda brez dodatnih stroškov.

Kako se naročiti? V treh res enostavnih korakih.
1.

Obiščite spletni naslov www.nlb.si/elektronski-izpiski.

2.
Na tej spletni strani izpolnite obrazec.
Varnostno kodo, ki je en od obveznih podatkov na obrazcu, najdete na prvi strani tega izpiska - zgoraj desno, pod IBAN številko.

3.

Na e-naslov, ki ga boste vpisali v obrazec, boste dobili potrditveno e-sporočilo. S klikom na poslano povezavo v 		
e-sporočilu boste potrdili prejemanje e-izpiskov na vpisan e-naslov.
Konec papirja ter polnih map in omar.
Naročite se na e-izpiske. Obiščite www.nlb.si/elektronski-izpiski in izpolnite obrazec.

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.

V vseh NLB Poslovalnicah lahko z NLB
Vito Nezgodo Junior nezgodno
zavarujete tudi svoje otroke. Zavarovanje
je namenjeno vsem predšolskim in šolskim
otrokom ter dijakom in študentom do
vključno 25. leta starosti.

