Bi izpiske raje prejemali po e-pošti?
Namesto papirnatih izpiskov, ki jih prejemate po navadni pošti, si lahko
naročite e-izpiske, ki jih boste dobivali po e-pošti za vse svoje NLB storitve.
Se pravi za osebne račune, varčevalne račune, postopna varčevanja in
plačilne kartice.

Kako se naročiti? V treh res enostavnih korakih. Obiščite www.nlb.si/
elektronski-izpiski in sledite navodilom na zaslonu.
Na e-izpiske se naročite na www.nlb.si/elektronski-izpiski ali v NLB Poslovalnicah.

Se podajate v podjetniške vode? Izberite NLB Poslovni Start
Podpiramo svežo podjetniško energijo, zato
smo se pridružili projektu Štartaj Slovenija.
Zaupajte nam svojo podjetniško idejo tudi
vi in štartajte poslovno pot skupaj z nami.
Strokovno znanje, individualna obravnava,
prilagojena ponudba, podjetniške delavnice
ter uporabni nasveti Centra inovativnega
podjetništva in še mnogo več – tu smo,
da vas podpremo pri uresničevanju vaših
podjetniških izzivov.
Ko prejmete sklep o registraciji podjetja,
se še isti dan odpravite v banko, odprite
poslovni račun in izkoristite ugoden paket
NLB Poslovni Start.*

Glede na svoje trenutne poslovne potrebe in
želje lahko izbirate med tremi različicami:
• Klasični paket z osnovnimi bančnimi
storitvami za 1 € na mesec;
• Mobilni paket z mobilno banko NLB
Klikpro za 4 € na mesec;
• Elektronski paket z elektronsko banko
NLB Proklik za 6 € na mesec.
Izkoristite priložnost!
*Ponudba velja za novoustanovljena podjetja, podjetnike
in zasebnike iz segmenta malih podjetij (mikro in majhne
družbe), ki na trgu poslujejo manj kot eno leto. Paket
NLB Poslovni Start je omejen na obdobje 18 mesecev od
odprtja poslovnega računa.

NLB Poslovni Start lahko odprete v katerikoli NLB Poslovalnici. Več informacij dobite tudi na www.nlb.si/poslovni-start.

Ko nam stojite
ob strani najboljše stranke,
smo skupaj močnejši.
Pripravljeni na vse,
kar sledi v novem letu.
Srečno 2018.

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.

E-izpiski vsebujejo enake informacije kot papirni izpiski. Enak je tudi njihov
izgled ter čas in pogostost pošiljanja. Naročilo in prejemanje e-izpiskov
sta seveda brez dodatnih stroškov.

