Ko prejmete sklep o registraciji podjetja,
se še isti dan odpravite v banko, odprite
poslovni račun in izkoristite ugoden paket
NLB Poslovni Start.*

• Mobilni paket z mobilno banko NLB
Klikpro za 4 € na mesec;
• Elektronski paket z elektronsko banko
NLB Proklik za 6 € na mesec.

Glede na svoje trenutne poslovne
potrebe in želje lahko izbirate med tremi
različicami:
•K
 lasični paket z osnovnimi bančnimi
storitvami za 1 € na mesec;

Izkoristite priložnost!
*Ponudba velja za novoustanovljena podjetja,
podjetnike in zasebnike iz segmenta malih podjetij
(mikro in majhne družbe), ki na trgu poslujejo manj
kot eno leto. Paket NLB Poslovni Start je omejen na
obdobje 18 mesecev od odprtja poslovnega računa.

NLB Poslovni Start lahko odprete v katerikoli NLB Poslovalnici. Več informacij dobite tudi na www.nlb.si/poslovni-start.

Nekateri spletni nakupi ne stanejo nič. A le s kartico Visa!
Spletni nakupi s plačilno kartico NLB Visa
se vam lahko obrestujejo. Vsi, ki od 5.
septembra do 30. oktobra 2016 spletne
nakupe opravite s plačilno kartico NLB
Visa, sodelujete v nagradni igri, v kateri
bo Visa vsak dan enemu srečnežu

povrnila vrednost nakupa do največ
100 €. Verjetnost dobitka se poveča z
vsakim spletnim nakupom. Pravila in
pogoji nagradne igre so objavljeni na
spletni strani www.visaeurope.si.

NLB Visa kartico lahko naročite v katerikoli NLB Poslovalnici ali oddate obrazec na www.nlb.si/visa.

Ker nezgoda nikoli ne počiva …
… smo v pakete za otroke in mladino (Toli
paket, Paket žepnina, Paket žepnina 15+
in Študentski paket) vključili tudi možnost
sklenitve nezgodnega zavarovanja NLB Vita
Nezgoda Junior s popustom. Ob sklenitvi
paketa ali kadarkoli kasneje lahko izkoristite
10 % popust na prvo letno premijo.

NLB Vita Nezgoda Junior je nezgodno zavarovanje otrok in
mladine. Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: 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.

Za več informacij in sklenitev zavarovanja obiščite www.nlb.si/zavarovanja.

Nov NLB Študentski paket za enostavno spremljanje in
urejanje financ 24/7
Nov NLB Študentski paket združuje vse
storitve, ki jih študent potrebuje za
spremljanje in urejanje financ 24/7.
Paket poleg NLB Študentskega računa
s SMS-alarmom o uporabi kartice ŠTR
združuje tudi mobilno banko Klikin,
telefonsko banko NLB Teledom, NLB
Varčevalni račun, predvsem pa je v
enotno ceno mesečnega vodenja
1,74 €/mesec vključeno tudi

brezplačno dvigovanje gotovine na
vseh bankomatih v Sloveniji.
Imetnikom novega NLB Študentskega
paketa sta na voljo še dve dodatni
ugodnosti, in sicer spletna banka NLB
Klik z OTP dostopom brez pristopnine
ter nezgodno zavarovanje Vita Nezgoda
Junior z 10 % popustom na prvo letno
premijo. Da bo pot do novega paketa
še hitrejša, pa lahko NLB Študentski
paket sklenete tudi prek spleta.

NLB Študentski paket lahko sklenete v katerikoli NLB Poslovalnici ali na www.nlb.si/studentski-paket.

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.
NLB Vita Nezgoda Juniorje nezgodno zavarovanje. Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana. Zavarovanje trži 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.

Se podajate v podjetniške vode? Izberite NLB Poslovni Start

