Bi izpiske raje prejemali po e-pošti?
.

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.
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.

Novo darilo za Toli varčevalce
Toli je za otroke, ki vztrajno varčujejo,
pripravil novo darilo. Do konca leta
bodo otroci za tri zbrane nalepke na
Toli kartončku prejeli Toli nahrbtnik.

Imate majhne otroke in še nimajo Toli
paketa?
Kako pomaga otrokom pridobivati
varčevalne navade lahko preberete na
www.nlb.si/toli-paket.
Potem pa vabljeni v najbližjo NLB
Poslovalnico, kjer bomo ob sklenitvi
paketa vašega otroka tudi nagradili.

Se še vedno sprašujete, ali potrebujete življenjsko
zavarovanje?
•A
 li vas skrbi, da ne boste zmogli
odplačevati kredita v primeru smrti svojega
partnerja?
• Ali vas skrbi, da vaši svojci ne bodo zmožni
prevzeti finančnih obveznosti v primeru
vaše smrti?
• Ali želite svoji družini zagotoviti finančno
varnost in ponuditi možnost, da ohranijo
življenjski standard tudi v primeru vaše
smrti?

premijah. Namenjena je vsem, ki najemate
kredit ali že imate kredit in želite biti
življenjsko zavarovani za primer smrti, a
hkrati ne želite varčevati. Prav tako pa je
zavarovanje namenjeno vsem, ki želite
v primeru svoje smrti, družini zagotoviti
finančna sredstva za nadomestilo izpada
dohodka.

Če ste vsaj na eno vprašanje odgovorili
pritrdilno, je NLB Vita Odgovorna pravo
življenjsko zavarovanje za vas.

Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: NLB Vita, življenjska
zavarovalnica d.d. Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana,
vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
znesek osnovnega kapitala: 7.043.899,19 EUR, matična
številka: 1834665. Zavarovanje tržijo poslovne enote NLB d.d.,
Ljubljana. Banka pri tem nastopa kot zavarovalna posrednica
ter v zvezi z zavarovanjem nima obveznosti ali jamstev.
Zavarovanje NLB Vita Odgovorna ni depozit in ni vključeno v
sistem zajamčenih vlog. NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d.
Ljubljana, v primeru nastanka zavarovalnega primera jamči za
izplačilo v višini zavarovalne vsote.

NLB Vita Odgovorna je življenjsko
zavarovanje za primer smrti, ki upošteva
življenjski slog zavarovanca, zato so visoke
zavarovalne vsote dosegljive po ugodnih

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.

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.

