Po zavarovanje za avto in dom kar na banko

Zavarovanje je lahko še posebej
ugodno, če ob tem izkoristite
popust. Bon za popust dobite v vseh
naših poslovalnicah. Podrobnejše
informacije so vam na voljo na
www.nlb.si/premozenjska-zavarovanja
in na telefonski številki 01 477 20 00.
Bon za popust do največ 40 € je unovčljiv do dne 31.12. 2014 ob sklenitvi novega zavarovanja ZavarovanjeDom, PaketDom ali ZavarovanjeAvto zavarovalnice GENERALI d.d., v vseh večjih NLB
Poslovalnicah, ki so objavljene na www.nlb.si/premozenjska-zavarovanja, ko je sklenitelj zavarovanja fizična oseba. Podrobnejši pogoji za uveljavitev popusta so navedeni na bonu in na spletnih
straneh NLB d.d. Zavarovalnica, ki nudi zavarovanje, je GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, zavarovanje trži NLB d.d., ki pri tem nastopa kot zavarovalni posrednik
in za izplačilo zavarovalnine ne jamči. Splošni in posebni pogoji posameznih vrst zavarovanj so vam na voljo na www.nlb.si/premozenjska-zavarovanja in v vseh večjih NLB Poslovalnicah, ki so
objavljene na www.nlb.si/premozenjska-zavarovanja. Splošni in posebni pogoji posameznih vrst zavarovanj se lahko spreminjajo, zato na dan sklenitve zavarovanja pozorno preberite pogoje, ki
bodo veljali za vaše zavarovanje.

Investicijski paket NLB Vita Globalni
Zagotovite si varnost vaših prihrankov in v času od 4. do 29. novembra 2013 izkoristite
zanimivo naložbeno priložnost in pristopite k investicijskemu paketu NLB Vita
Globalni Delniški v okviru naložbenega življenjskega zavarovanja NLB Naložba Vita Multi.
NLB Naložba Vita Multi vam nudi:
• življenjsko in nezgodno zavarovanje brez plačila dodatne premije;
• naložbo v podsklad NLB Skladi – Globalni delniški, ki vključuje prek 130
izdajateljev z vseh pomembnejših svetovnih kapitalskih trgov. Naložbe so regijsko
in panožno uravnotežene. Celoten investicijski paket vam tako ponuja ugodno
kombinacijo globalne razpršitve in varnosti vaših investiranih sredstev;
• najmanj 20-odstotni donos, če je donos podsklada ob dospetju pozitiven;
• 100-odstotno garancijo v paket vloženih sredstev ob dospetju, ki je 19. december 2023.
Več informacij najdete na www.nlbvita.si.
Zavarovanje trži in sklepa zavarovalnica NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana. Zavarovanje tržijo poslovne enote NLB d.d. in Banke Celje d.d. Banki pri tem nastopata kot zavarovalna posrednika ter za
donose in izplačilo glavnice ne jamčita. NLB Naložba Vita Multi ni depozit in ni vključena v sistem zajamčenih vlog. NLB Naložba Vita Multi je naložbeno življenjsko zavarovanje, pri katerem je donos odvisen od gibanja
vrednosti enot investicijskih skladov. Tveganje, da bi bil lahko znesek izplačila naložbenega življenjskega zavarovanja nižji od zneska vplačila v naložbeno življenjsko zavarovanje, prevzema sklenitelj zavarovanja.

Večer v ritmu zadovoljstva.
Tradicionalno večerno nakupovanje v veleblagovnici
Nama bomo tokrat zaokrožili s sodelovanjem
Slovenske filharmonije. To bo večer, ki ga boste
preživeli v družbi vrhunske glasbe in ljubiteljev
najboljše ponudbe. In to bo tudi večer mnogih
popustov, ki vas bodo razveseljevali na vseh
oddelkih veleblagovnice Nama.
Vabljeni 20. novembra 2013 od 20.30 pa vse
do polnoči!
Se vidimo tistega lepega večera v novembru.
Tudi v veleblagovnici NAMA v Škofji Loki od 20.00 do polnoči.

www.nlb.si

Kontaktni center: 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.

Že veste, da lahko zdaj v vseh večjih NLB
Poslovalnicah uredite tudi zavarovanje za
avto in dom? Na enem mestu lahko tako
uredite bančne opravke in zavarovanje.
Na voljo so vam paketi zavarovalnice
GENERALI d.d.: PaketDom,
ZavarovanjeDom in ZavarovanjeAvto.

