Sklenite depozit v NLB Kliku
Prek NLB Klika lahko sklenete tudi NLB Depozit. To lahko storite hitro in preprosto.
Izbirate lahko med kratkoročnimi in dolgoročnimi depoziti.
Ali ste vedeli, da se NLB Depozit lahko avtomatsko obnavlja?
Za to možnost se lahko odločite ob sklenitvi kratkoročnega depozita v NLB Kliku
ali NLB Poslovalnici. Velja za depozite s spremenljivo obrestno mero za 31 ali 61
ali 91 ali 181 dni. Ne glede na avtomatsko podaljševanje depozita lahko skupno
obdobje vezave depozita (izbrana doba vezave depozita in podaljšanje) traja do
največ 365 dni.

S postopnim varčevanjem v NLB Skladih lahko z majhnimi zneski dosežete veliko. Že
za 40 EUR na mesec lahko varčujete za dodatek k pokojnini ali štipendijo za otroka ali
pa se preprosto odločite, da boste svoje prihranke plemenitili.
Na voljo so štiri različne možnosti postopnega varčevanja v krovnem skladu NLB Skladi:
• Varčevalni načrt brez pologa je primeren za vse, ki želite fleksibilnost.
Minimalno vplačilo znaša 40 evrov.
• Fleksibilni varčevalni načrt prinaša še nižje vstopne stroške. Predvideva začetni
polog 500 evrov in minimalna vplačila po 40 evrov.
• Veliki varčevalni načrt je primeren za vse, ki nameravate varčevati na daljši rok
ali v višjih zneskih. Ta načrt je najprimernejši za disciplinirane vlagatelje z vnaprej
določenima periodo in zneskom vplačil.
• Otroški varčevalni načrt, v katerem lahko mladostniki do 18. leta varčujejo
brez vstopnih stroškov!
Več informacij je na voljo v NLB Poslovalnicah in na brezplačni telefonski številki
080 22 86.
Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: NLB Skladi), Trg Republike 3, 1000 Ljubljana, upravlja krovni sklad NLB Skladi. Storitve trženja krovnega sklada NLB Skladi izvajata NLB d.d.
in Banka Celje d.d. Krovni sklad družbe NLB Skladi ni bančna storitev in ne prinaša zajamčene ali garantirane donosnosti. Tako naložbe v posamezne podsklade krovnega sklada tudi niso vključene v sistem
zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih oseb in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih oziroma potrdilih o depozitu, ki se glasijo na ime,
zbranih pri bankah in hranilnicah.

NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana

Spremembe Splošnih pogojev poslovanja z NLB Osebnimi računi
Obveščamo vas, da bomo dopolnili Splošne pogoje poslovanja z NLB Osebnimi računi. S 1. 7. 2013 bomo v točki 18.6 z nazivom »NLB
SMS-sporočila« dopolnili poglavji »Obveznosti banke« in »Obveznosti uporabnika«. Več o spremembi in dopolnitvi boste našli na
spletni strani www.nlb.si, v NLB Poslovalnicah ali na telefonski številki NLB Kontaktnega centra 01 477 20 00.
Ukinitev izdelovanja drugega brezplačnega izpiska v mesecu
Obveščamo vas, da bomo imetnikom NLB Zlatih, NLB Srebrnih in NLB Platinastih računov, ki so prejemali drugi brezplačni mesečni
izpisek, tega prenehali pošiljati s 1. 6. 2013. Od 1. 6. 2013 boste imetniki navedenih računov prejemali brezplačni mesečni izpisek le
enkrat mesečno, in sicer za promet na računu v obračunskem obdobju preteklega meseca. Še vedno boste imeli možnost, da se po
1. 6. 2013 prijavite na drugi izpisek v mesecu, vendar vam bomo za njegovo izdelavo zaračunali nadomestilo po NLB Tarifi. Ob tem bi
vas radi seznanili, da lahko informacijo o stanju na računu pridobite tudi med mesecem, in sicer z izpisom prometa na NLB Bankomatu, z
uporabo NLB Avtomatskega odzivnika, NLB Teledoma, NLB Klika ali NLB SMS-sporočila o stanju na računu. Skladno s sprejeto odločitvijo
bomo 1. 6. 2013 spremenili tudi Splošne pogoje poslovanja z NLB Osebnimi računi. O tej spremembi smo vas obvestili že s predhodnim
izpiskom v marcu, več informacij o spremembi boste našli tudi na spletni strani www.nlb.si/osebni-racuni-spp-marec-2013, v NLB
Poslovalnicah ali na telefonski številki NLB Kontaktnega centra 01 477 20 00. Za imetnike NLB Zlatih, NLB Srebrnih in NLB Platinastih
računov, ki že zdaj prejemate samo en izpisek mesečno, je to obvestilo brezpredmetno.
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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.

Malo po malo. Veliko.

