Do konca leta 2015 lahko izkoristite
akcijske obrestne mere za NLB
Stanovanjski kredit.

Akcijska
a
ponudb ih
jsk
n
a
v
o
n
sta
v
kredito

Akcijske obrestne mere veljajo za
obstoječe in nove stranke, ki bodo na
NLB Osebni račun prenesle svoje redne
mesečne prihodke in izpolnile vsaj enega
od pogojev:

• s klenile življenjsko zavarovanje NLB
Vita, ki se veže na najeti kredit ali
• s klenile zavarovanje nepremičnine pri
zavarovalnici GENERALI d.d. ali
• imele v primeru zavarovanja kredita
s hipoteko na nepremičnini ustrezen
faktor zavarovanja.*
* Razmerje med zneskom kredita in vrednostjo
nepremičnine lahko znaša največ 60 %.

Informativni izračun si naredite na www.stanovanjskikredit.si ali v katerikoli NLB Poslovalnici.

Novi paketni popusti za premoženjska zavarovanja
V NLB Poslovalnicah lahko poleg bančnih
opravkov uredite tudi zavarovanja.
Pri zavarovanjih za avto in za dom
zavarovalnice GENERALI d.d. vam
ponujamo nove paketne popuste.

storitev NLB, vam na PaketDom oz.
ZavarovanjeDom pripada 15 % popust.
Pri avtomobilskem zavarovanju pa vam
ob hkratni sklenitvi ZavarovanjaAvto
in katerekoli storitve NLB, na kasko
zavarovanje pripada 4 % popust.

Če ob sklenitvi zavarovanja PaketDom ali
ZavarovanjeDom sklenete tudi katerokoli
Obiščite www.nlb.si/zavarovanja.

Greste v tujino? Ne pozabite na zdravstveno zavarovanje
Nekateri se že pripravljate na smučanje
v tujini, obisk evropskih prestolnic in
praznične nakupe, skok na hrvaško
obalo, novo leto v eksotičnih krajih.
Pri planiranju zimskih dni v tujini ne
pozabite na sklenitev zdravstvenega
zavarovanja za tujino.
NLB Vito Tujino, ki vam ob bolezni
ali nezgodi v tujini krije stroške
nujne zdravniške oskrbe in nujnega

zdravstvenega prevoza, vključno z
medicinsko asistenco, lahko sklenete
v kateri koli NLB Poslovalnici ali na
www.nlbvita.si, kjer si lahko ogledate
tudi cenik zavarovanja.
Če v tujino potujete večkrat letno,
vam priporočamo sklenitev Multitrip
zavarovanja. Že za 48 evrov ste lahko
zavarovani za neomejeno število
potovanj v tujino v okviru enega
leta, pri čemer je zavarovalno kritje

omejeno na prvih 45 dni posameznega
potovanja.
Če zavarovanje sklenete v NLB
Poslovalnici, vam lahko začne veljati že
isti dan. V primeru sklenitve zavarovanja
preko spletne strani pa naslednji dan.
NLB Vita Tujina je zdravstveno zavarovanje z medicinsko
asistenco v tujini. Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje:
NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana. Zavarovanje
trži 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 NLB Poslovalnico.

Leto smo
zaključili
odgovorno.
In prav tako
bomo začeli
Srečno naslednjega.
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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.

Gradite, kupujete ali prenavljate in potrebujete kredit?

