Če se vam pogosto porajajo finančna
vprašanja, vas odgovori odslej vedno čakajo
na www.nlb.si. Pa naj gre za vsakodnevne
finance ali dolgoročne cilje, ureditev prvega
doma ali upokojitev.
www.klikin.si

Odgovore boste našli vsi: tako tisti, ki želite
nasvet, kako financirati nov avto, kot tisti,
ki vas zanima, kako v 5 korakih urediti svoje
finance. Pozabili pa nismo niti na podjetnike
ali tiste, ki to želite postati.
Nasveti so vam zdaj na voljo povsod –
doma, na avtobusu, v fitnesu, v čakalnici pri
zdravniku, pri frizerju, na poti do bankomata
… kjer koli je z vami računalnik, mobilni
telefon ali tablica in imate dostop do spleta.
Obiščite www.nlb.si in se pustite presenetiti!

NLB Vita Tujina - zdravstveno zavarovanje z medicinsko
asistenco v tujini
Že manjša nezgoda ali bolezen vas
lahko v tujini precej stane; pa naj ste na
počitnicah, poslovni poti ali samo po
nakupih čez mejo. Zato pred odhodom v
tujino sklenite zdravstveno zavarovanje z
medicinsko asistenco v tujini NLB Vita Tujina.
Zavarovanje za izdatke, ki jih ne morete
predvideti. Zavarovanje lahko sklenete v
vseh NLB Poslovalnicah ali na spletni strani
www.nlbvita.si.
Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: NLB Vita,
življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana. Zavarovanje
trži NLB d.d. Banka pri tem nastopa kot zavarovalni
posrednik.

Spremembe NLB Tarife za fizične osebe - imetnike NLB Osebnih računov
Obveščamo vas, da smo s 1. decembrom 2014 spremenili višino nadomestila za odobritev izrednega limita, s 1. januarjem 2015 pa bomo poenotili
cene SMS-Alarmov in SMS-Opomnikov za imetnike NLB Osebnih računov. Več o navedenih spremembah ter o spremembi višine nadomestila za
direktne bremenitve, ki stopi v veljavo 1. februarja 2015, boste našli v Napovedniku sprememb NLB Tarife, ki je objavljen na
www.nlb.si/stroski-in-obrestne-mere, v NLB Poslovalnicah ali na telefonski številki NLB Kontaktnega centra 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.

NLB Spletni portal z novo podobo in še več vsebine

