NLB Vita Nezgoda - novost v ponudbi NLB Vite
Zavarovanju lahko poljubno priključite
še kritji dnevnih nadomestil za
aktivno zdravljenje in bolnišnični
dan. Mesečna premija za osnovni
nezgodni paket znaša že od 9,00 EUR
naprej.
Za dodatna vprašanja smo vam
z veseljem na voljo na brezplačni
telefonski številki 080 87 98, na

elektronskem naslovu info@nlbvita.
si in v vseh NLB Poslovalnicah, kjer
lahko ponudbo tudi sklenete.
Zavarovalnica, ki trži in sklepa nezgodno zavarovanje
NLB Vita Nezgoda: NLB Vita, življenjska
zavarovalnica d.d. Ljubljana. Zavarovanje tržijo
poslovne enote NLB d.d., Ljubljana. Banka pri tem
nastopa kot zavarovalna posrednica. NLB Vita,
življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, v primeru
nastanka zavarovalnega primera jamči za izplačilo
v višini zavarovalne vsote.

Razmišljate o novi kartici MasterCard?
Potem imamo za vas dobro novico.
Vse, ki boste v oktobru 2015 postali
novi imetniki MasterCard kartic,
bomo novembra 2015 malce razvajali.

Po pošti boste prejeli bon za 5 €, ki
je unovčljiv v Merkurju ob nakupu
nad 30 €, ki ga boste z vašo novo
MasterCard kartico plačali brezstično.

Obvestilo o zaključku varčevanja
Želite biti pravočasno obveščeni o
zapadlosti svojega varčevanja? Uredite
si prejemanje SMS-opomnika pred
zapadlostjo.
Na zaključek varčevanja vas bomo z
SMS-om spomnili 5 dni prej, da boste
lahko takoj po zaključku že sklenili
naslednje varčevanje in varčevali za
izpolnitev naslednje želje. Na SMSopomnik se lahko naročite že ob
sklenitvi varčevanja ali kadarkoli med
veljavnostjo storitve. Vse potrebno
vam bomo uredili v poslovalnici,

če pa ste imetnik NLB Klika, lahko
to zelo enostavno uredite v spletni
banki.
SMS-opomnik prejmete tudi v tujini,
uporabljate ga neodvisno od mobilnega
operaterja in lahko ga vklopite
ali izklopite, kadarkoli želite.
SMS-opomnik lahko na enak način
kot za varčevanja uredite tudi za
depozit. Več informacij dobite v NLB
Poslovalnicah in na
www.nlb.si/sms-depozit-varcevanje.

Ljubljanski grafični bienale skozi plakat
Ob 60-letnici Grafičnega bienala
Ljubljana, Mednarodni grafični likovni
center v NLB Galeriji Avla predstavlja
spremljevalno razstavo Ljubljanski
grafični bienale skozi plakat.

razstavišče:
NLB Galerija Avla

S pregledom plakatov, ki so v 60.
letni zgodovini spremljali mednarodni
grafični bienale, razstava obeležuje
to častitljivo obletnico in najavlja 31.
grafični bienale, ki bo potekal na
različnih lokacijah v Ljubljani.

Avtor razstave:
MGLC

čas trajanja:
6. 8.−3. 12. 2015

Stranke NLB d.d. dobijo vstopnice
za 31. grafični bienale na blagajni
MGLC 30 % ceneje.

Andrej Jemec, oblikovanje / design Jože Brumen, Moderna galerija / Museum of Modern Art, Ljubljana, 1977,
offset / offset, 12. mednarodni bienale grafike / 12th International Biennial of Graphic Arts

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.

Za tiste, ki svojo finančno varnost
in finančno varnost svojih najbližjih
neradi prepuščate naključju, bo
od 12. oktobra naprej na voljo
nezgodno zavarovanje NLB Vita
Nezgoda. Zavarovanje vključuje
kritje za nezgodno smrt, nezgodno
smrt v prometni nesreči, nezgodno
invalidnost (delno in popolno) ter
nadomestilo za zlom kosti.

