Poskrbite za večjo varnost s SMS-Alarmi

• NLB SMS-Alarm o uporabi kartice
Ob dvigu gotovine ali nakupu z vašo
NLB plačilno kartico BA Maestro,

MasterCard ali Visa prejmete SMSsporočilo. Tako lahko hitro ukrepate
ob sumu zlorabe ali kraje kartice. Cena
storitve je 1 EUR na mesec*, ne glede
na število poslanih sporočil.
• NLB SMS-Alarm o vstopu v NLB Klik
Ob vsakem vstopu v vaš NLB Klik dobite
SMS-sporočilo. Pošiljanje SMS-sporočil
je brezplačno*.

• NLB SMS-Alarm o transakcijah v
NLB Kliku
SMS-alarm vas opozori na plačila,
naročila in prenose, ki so bili opravljeni
prek vašega NLB Klika. Tako se
lahko takoj odzovete, če je nekdo
nepooblaščeno uporabljal vaš NLB Klik.
Pošiljanje znaša 0,10 EUR za sporočilo*.
* Nadomestilo po tarifi NLB d.d. za marec 2016.

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

Nova darila za
Toli varčevalce
Toli je za otroke, ki vztrajno varčujejo in
zberejo na Toli kartončku tri nalepke,
pripravil novo kvartalno darilo. Tokrat
je to Toli pobarvanka v velikosti malega
zvezka, priročna tudi za na pot.
Več informacij dobite na spletni strani www.nlb.si/toli-paket ali v katerikoli NLB Poslovalnici.

V Minicity-ju smo odprli banko
Kreativno otroško mesto Minicity
Ljubljana je poleg trgovin, pekarne,
policijske in gasilske enote … dobilo tudi
svojo banko.
Odprli smo igralno hišico – banko, da bi
vam pomagali pri finančni vzgoji otrok.

V njej otroci prek igre spoznavajo, kaj je
banka in kaj dela bančnik, ob tem pa se
naučijo tudi, zakaj in kako naj varčujejo.
Pomanjšana oblika naše poslovalnice
ima tudi bankomat, ki ga otroci lahko
spoznajo čisto v drobovje in jim izplača
interno valuto Minicity-ja – Toli evro.
Več informacij na www.minicity.si.

Plačujte s katerokoli Visa kartico in
osvojite lahko potovanje na Olimpijske
igre Rio 2016!
Visa vas lahko odpelje na Olimpijske igre Rio 2016! Vse, kar morate narediti, je, da
nakupujete z NLB Visa kartico.
Nagradna igra traja od 15. marca do vključno 30. aprila 2016. Več na www.visaeurope.si.
Plačevanje s kartico ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

www.nlb.si/visa

01 477 20 00

Obvestilo
Od maja 2016 dalje bomo skupaj z uporabniki NLB Klika prispevali k varstvu okolja z zmanjšano uporabo papirja. Bančnih izpiskov jim namreč ne
bomo več pošiljali v papirju, ampak jim bodo elektronski izpiski pregledno in enostavno na voljo v spletni banki.
Uporabniki NLB Klika od maja 2016 svoje bančne izpiske najdete v spletni banki, v glavnem meniju, pod poglavjem Izpiski. Ločeno so prikazani
izpiski osebnih računov, varčevalnih računov in varčevanj ter kartičnega poslovanja. Po izbiri in potrditvi računa, za katerega želite pregledati
elektronski izpisek, izberite še mesec posameznega izpiska. Izbrani izpisek se prikaže v PDF obliki, ki ga lahko shranite na svoj računalnik. Za pregled
obvestil, ki so navadno na hrbtni strani papirnega izpiska, izberite možnosti »Aktualna obvestila«.
Če bi še vedno želeli prejemati papirnate izpiske po pošti ali jih osebno prevzeti v poslovalnici, lahko način posredovanja bančnih izpiskov spremenite
v NLB Kliku (v poglavju »Naročila«), v najbližji NLB Poslovalnici ali prek NLB Teledoma. Papirne izpiske boste dobili naslednji mesec po naročilu s
prometom preteklega meseca. Izjema je mesec april, ko je treba prijavo oddati po 21. aprilu 2016.

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.

Načrtujete potovanje v tujino in želite
dodatno poskrbeti za varnost pri plačevanju
s plačilnimi karticami? Bi radi vedeli, če
nekdo dostopa do vašega NLB Klika in prek
njega izvaja plačila ali prenose? O vsem tem
vas lahko obvestijo SMS-Alarmi.

