NLB Vita Tujina

NLB Vita Tujina vam ob bolezni
ali nezgodi v tujini krije stroške
nujne zdravniške oskrbe in nujnega

zdravstvenega prevoza, vključno z
medicinsko asistenco.

* V premiji je že upoštevan 10% popust.
NLB Vita Tujina je zdravstveno zavarovanje z
medicinsko asistenco v tujini. Zavarovalnica, ki trži in

V decembru vam je na voljo tudi 10%
popust.

sklepa zavarovanje: NLB Vita, življenjska zavarovalnica
d.d. Ljubljana. Zavarovanje trži NLB d.d., Ljubljana.
Banka pri tem nastopa kot zavarovalna posrednica.

NLB Vito Tujino s trajanjem do 8 dni
lahko v mesecu decembru zase sklenete
že za 11 EUR, za celo družino pa že za
20,17 EUR*.

NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, v
primeru nastanka zavarovalnega primera jamči za
izplačilo v višini zavarovalne vsote.

Za več informacij ali sklenitev NLB Vite Tujine obiščite www.nlbvita.si ali eno izmed 100 NLB Poslovalnic.

Darilo po meri obdarjenca

Ste tudi vi med tistimi, ki se vsak
december znova sprašujejo, s čim bi
obdarovali svoje najdražje? Kako podariti
nekaj zanimivega, uporabnega, predvsem
pa nekaj, kar si obdarjenec resnično želi?
Olajšajte si praznične skrbi in svojim
bližnjim podarite NLB Predplačniško
kartico MasterCard, na katero
lahko naložite znesek do 250 evrov.

Kartica je brezimenska in ni vezana na
osebni račun, zato je primerna tudi za
nekomitente in mladoletne osebe. S
predplačniško kartico si obdarjenec lahko
kupi točno to, kar si želi, bodisi v trgovini
ali na spletu. V naši poslovalnici pa bodo
predplačniški kartici priložili tudi lično
srebrno kuverto in vam s tem prihranili
tudi strošek zavijanja. Kot nalašč za vesele
praznike.

Obdarjenec lahko opravi tudi
identifikacijo in po tem na kartico
tudi sam naloži denar.* Tako jo lahko
uporablja tudi po tem, ko je že porabil
podarjen znesek na kartici.

*Najvišji možen znesek nakazila določa tip
opravljene identifikacije.

Več o predplačniški kartici najdete na www.nlb.si/predplacniska-kartica ali povprašajte v NLB Poslovalnici.

Obvestilo
Uporabniki NLB Klika prispevajo k varstvu okolja z zmanjšanjem uporabe papirja na način, da bančnih izpiskov ne prejemajo več na papirju, ampak
jih pregledujejo v svoji spletni banki.
Če imate NLB Klik in še prejemate papirne bančne izpiske, vendar se na njih niste posebej naročili, jih z letom 2017 ne boste več prejemali.
To pomeni, da vam bodo bančni izpiski imetnikov osebnih in kartičnih računov za december 2016 ter izpiski varčevalnih računov in varčevanj od
oktobra do decembra 2016, na voljo le v spletni banki NLB Klik. Enako velja za vse nadaljnje izpiske, v kolikor ne boste izrazili želje po prejemanju
papirnih izpiskov.
Papirne bančne izpiske lahko kadarkoli naročite v NLB Kliku (v poglavju »Naročila«), v najbližji NLB Poslovalnici ali prek NLB Teledoma. Izjema je
december 2016, ko je potrebno prijavo oddati po 21. decembru 2016.
Več dodatnih informacij o spremembi dobite v NLB Poslovalnicah ali na telefonski številki 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.

Verjetno ne želite, da bi vam že manjša
poškodba ali bolezen v tujini povzročila
večji strošek, kot je strošek vašega
dopustovanja. Zato pri planiranju zimskih
radosti v tujini ne pozabite na sklenitev
zdravstvenega zavarovanja za tujino.

