Kako do ugodnejše obrestne mere za depozit
Želite varčevati dolgoročno in se sprašujete, kako doseči višjo obrestno mero? Svoja sredstva lahko vložite v NLB Naložbeni par.

Kaj je NLB Naložbeni par?
Je kombinacija depozita in naložbe v vzajemni sklad ali življenjsko zavarovanje. Pri razporeditvi sredstev znotraj naložbe lahko izbirate
med dvema možnima razmerjema vrednosti vplačil v posamezni produkt:

Depozit lahko v naložbenem paru vežete od 13 do 36 mesecev.

V katerem primeru je obrestna mera ugodnejša, kot če bi vsa sredstva vložili v primerljiv depozit?
Pri vseh kombinacijah naložbenega para je obrestna mera za depozit višja, kot če bi vezali samo depozit. Razmerje vplačil
30:70 z ročnostjo od 25 do 36 mesecev pa vam prinaša obrestno mero depozita v višini kar 1,10 % letno*.
* Upoštevane so trenutno veljavne obrestne mere, objavljene na www.nlb.si/obrestne-mere-varcevanja-depoziti.

Obiščite www.nlb.si/nalozbeni-par ali NLB Poslovalnice, kjer vam bomo podrobno predstavili ponudbo.

Z NLB Teledomom brezskrbno na počitnice
Verjamemo, da spadate med tiste
posameznike, ki radi potujejo in uživajo
v vlogi turista. Da boste v primeru
nepričakovanih finančnih doživetij v tujini
brez skrbi, saj boste vedeli, da na drugi strani
telefonske linije obstaja nekdo, ki bo vse
uredili, poskrbi telefonska banka
NLB Teledom.
Ker pred odhodom na počitnice ponavadi
hitimo, si vsaj telefonsko banko
NLB Teledom naročite že danes.
Dva dni pred počitnicami pa boste tako imeli
čas, da brez naglice poskrbite za vse ostale
malenkosti, na katere radi pozabimo.
Več o telefonski banki NLB Teledom vas čaka na www.nlb.si/teledom.

Stanovanjski krediti
nove generacije
• Odplačilna doba kredita do 30 let.
• Vodenje kredita 0 €.
• Do 100% neodplačanega kredita krije zavarovanje NLB Vita Odgovorna*.

100 € od vsakega stanovanjskega kredita, sklenjenega v aprilu,
podarimo slovenskim porodnišnicam za nakup nujno potrebne
medicinske opreme.

www.stanovanjskikredit.si

01 477 20 00

*V primeru smrti kreditojemalca, ki ima sklenjeno življenjsko zavarovanje pri NLB Vita d.d.
Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: 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 ter v zvezi z zavarovanjem nima obveznosti ali jamstev. Zavarovanje NLB Vita Odgovorna ni depozit in ni vključeno v sistem zajamčenih vlog. NLB Vita, življenjska
zavarovalnica d.d. Ljubljana, v primeru nastanka zavarovalnega primera jamči za izplačilo v višini zavarovalne vsote.

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.

• razmerje vplačil 30:70 – depozit predstavlja 30 % celotnega vplačila (najmanj 1.500 evrov), naložba v vzajemni sklad ali
življenjsko zavarovanje pa 70 % celotnega vplačila (najmanj 3.500 evrov) – skupno vplačilo znaša torej najmanj 5.000 evrov;
• razmerje vplačil 50:50 – pol svojih sredstev razporedite v depozit (najmanj 1.100 evrov) in pol v vzajemni sklad ali življenjsko
zavarovanje (najmanj 1.100 evrov) – skupaj torej najmanj 2.200 evrov.

