Toli reševanke
Toli je za otroke, ki vztrajno varčujejo in
zberejo na Toli kartončku tri nalepke,
spet pripravil novo darilo: knjižico s Toli
reševankami.

Z otroki obiščite www.nlb.si/toli.

NLB Klikpro - mobilna banka za vaš posel
Se ukvarjate s podjetništvom? Bi želeli
spremljati svoje poslovne finance vedno
in povsod? Preverjati stanje in promet
na vseh poslovnih računih, plačevati
obveznosti, kot vam najbolj ustreza in
enostavno naročati storitve brez obiska
banke?
Vse to in še več odslej kar prek mobilne
naprave - z novo mobilno banko NLB
Klikpro. Izvajanje enostavnih bančnih
poslov še nikoli ni bilo tako priročno.
Ne spreglejte! Če se kot imetnik NLB
Poslovnega računa odločite za uporabo
mobilne banke do 31. decembra 2016,
vam polovico mesečne uporabnine in
varnostnega paketa podarimo.
Več informacij na www.nlb.si/klikpro ali na telefonski številki 01 477 20 00.

Ukinitev registrskih računov pri KDD
S koncem letošnjega leta se ukinjajo
registrski računi pri Centralno Klirinški
Depotni Družbi, če želite svoje
vrednostne papirje obdržati, jih lahko
prenesete na trgovalni račun.
Če se boste odločili, da vrednostne
papirje prenesete na trgovalni račun
pri NLB, vam ob prenosu ponujamo
posebno ugodnost, ki jo lahko
izkoristite do 31. decembra 2016 –

vplačilo v vzajemne sklade družbe
NLB Skladi brez vstopnih stroškov pri
enkratnem vplačilu 1.000 evrov ali več.
Prenos lahko uredite v vseh večjih NLB
Poslovalnicah. Za več informacij se na
svetovalce lahko obrnete tudi prek
e-naslova borza@nlb.si, telefonskih
številk 01 476 51 99, 01 477 20 00 in
01 477 21 42 ali obiščete www.nlb.si/
ukinitev-registrskih-racunov.

To sporočilo je bilo izdelano in predstavljeno v skladu z načelom vestnosti in poštenja ter v skladu s potrebno strokovno skrbnostjo, vendar NLB d.d. ne prevzema nobene odgovornosti
za posledice odločitev, ki bi bile sprejete na podlagi mnenj in informacij, podanih v tem sporočilu. Priporočamo, da se pravne in fizične osebe pred morebitno odločitvijo o vlaganju
v finančne instrumente posvetujejo s strokovno usposobljenimi finančnimi svetovalci in pri tem pridobijo dodatne informacije. Dodatne informacije o posameznih vrstah finančnih
instrumentov ter o tveganjih, povezanih s posamezno vrsto finančnega instrumenta, so navedene v Splošnih pogojih poslovanja s finančnimi instrumenti NLB d.d. (v nadaljevanju: Splošni
pogoji). Splošni pogoji vsebujejo tudi dodatne informacije o NLB d.d. in njenih investicijskih in pomožnih storitvah, o upravljanju z nasprotji interesov ter o razvrščanju strank. Informacije
o stroških in nadomestilih banke so na voljo v Izvlečku Tarife NLB d.d., informacije o načinu izvrševanja naročil pa v Politiki izvrševanja naročil strank. Vsi navedeni dokumenti so na voljo
na spletnih straneh NLB d.d. www.nlb.si ter v poslovalnicah NLB Poslovne mreže.
Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: NLB Skladi), Trg Republike 3, 1000 Ljubljana, upravlja krovni sklad NLB Skladi. Prospekt krovnega sklada z vključenimi
pravili upravljanja in dokumenti s ključnimi podatki za vlagatelje so vlagateljem v slovenskem jeziku brezplačno dostopni na sedežu družbe NLB Skladi na Trgu republike 3 v Ljubljani vsak
delovni dan med 10. in 12. uro, na pooblaščenih vpisnih mestih NLB d.d. med njihovim delovnim časom ter na spletni strani www.nlbskladi.si.

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.

Reševanke, pobarvanke, igrice, pesmice
… pa so otrokom na voljo tudi v našem
prenovljenem Toli kotičku na
www.nlb.si/toli. Vabljeni!

