To ni akcijski trik!

Njena posebnost je, da lahko porabite
le toliko kot nanjo naložite in imate
na tak način svojo porabo še bolj pod
nadzorom. Predplačniška kartica je
primerna tudi za najstnike z žepnino,
ki radi nakupujejo na spletu.

In kaj kartico dela še bolj posebno?
Dobite jo lahko v kompletu s prav
posebno NFC nalepko, ki vam omogoča
enostavno brezstično plačevanje. Nalepite
jo lahko npr. na mobilni telefon ter si
privoščite kavo ali kosilo, brez prenašanja
denarnice.

Več informacij in naročilo: www.nlb.si/predplacniska-kartica

Mobilna banka Klikin je nadgrajena
Odslej ponuja nove funkcionalnosti:
interne prenose, menjalnico in, kot prva
mobilna banka v Sloveniji, napredno
funkcijo plačevanja »in-plačilo«.
In-plačilo je funkcija, s katero lahko
prijateljem, sorodnikom, sodelavcem

... preprosto nakažete denar kar prek
mobilne številke, ki jo imate shranjeno
v imeniku svojega pametnega telefona.
Denar lahko nakazujete tistim
uporabnikom Klikina, ki imajo vklopljen
prejem in-plačil.

Več o mobilni banki Klikin: www.klikin.si

Želite biti na tekočem?
www.nlb.si/nasveti-osebno www.nlb.si/nasveti-

Poznate odgovore na vprašanja:
zakaj mi banka ne odobri kredita,
ali je brezstično plačevanje varno, ali
EURIBOR res še dolgo ne bo zrastel?
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Odgovore na ta in podobna vprašanja
najdete med nasveti Osebno (www.
nlb.si/nasveti-osebno). Nova vsebina
je tam objavljena skoraj vsak teden. Da
je ne zamudite, se prijavite na e-novosti
(www.nlb.si/e-sporocila) in redno
boste opremljeni z uporabnimi nasveti,
ki jih lahko preberete povsod, kjer je z
vami mobilni telefon. Tudi na avtobusu.
Če bi radi prebrali članek ali
infografiko o čem, česar med nasveti
Osebno še ne najdete, nam pišite na
osebno@nlb.si in morda bo ravno to
naslednja objavljena vsebina.

Prijavite se na e-novosti: www.nlb.si/e-sporocila

Obvestilo
Sprememba tarife za prebivalstvo
Obveščamo vas, da se bo 1. februarja 2016 spremenila NLB Tarifa za prebivalstvo, in sicer se bo med drugim povišalo tudi nadomestilo za
vodenje NLB Klasičnega računa, NLB Osnovnega računa, NLB Klasičnega računa nerezidenta in NLB Osnovnega računa nerezidenta. Več
informacij o spremembi NLB Tarife najdete na spletni strani www.nlb.si/tarifa, v NLB Poslovalnicah ali na telefonski številki 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.

To je NLB Predplačniška kartica MasterCard z
NFC nalepko.

