Se podajate v podjetniške vode? Izberite NLB Poslovni Start

Glede na svoje trenutne poslovne potrebe in
želje lahko izbirate med tremi različicami:
•K
 lasični paket z osnovnimi bančnimi
storitvami za 1 € na mesec;
•M
 obilni paket z mobilno banko NLB
Klikpro za 4 € na mesec;
•E
 lektronski paket z elektronsko banko
NLB Proklik za 6 € 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.

Kje pa vi hranite svoje dragocenosti?
Pozabite na skrbi zaradi dragocenih
predmetov in zaupnih dokumentov, ki
jih hranite doma in jih raje varno shranite
v naših sefih. In zakaj bi skrb za svoje
dragocenosti prepustili nam?

• Z aupa nam že več kot 11.000 zadovoljnih
uporabnikov sefov.
•N
 a voljo so na 43 lokacijah po vsej
Sloveniji.
• Z agotavljamo varnost in zaupnost.
Več informacij najdete na www.nlb.si/sefi.

Bi izpiske raje prejemali po e-pošti?
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.
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.

Obvestilo
Obvestilo o spremembi vročanja izpiskov varčevalnih računov in postopnih varčevanj
Od 1. januarja 2018 bomo uvedli spremembo pri pošiljanju izpiskov. Če se bo izpisek, ki smo vam ga poslali, vrnil na naš naslov (npr. naslovnik je
neznan, spremenjen naslov ipd.), bomo vse nadaljnje vaše izpiske varčevalnih računov in postopnih varčevanj zadržali v vaši NLB Poslovalnici, kjer jih
boste lahko prevzeli. S predlagano spremembo želimo preprečiti morebitno razkritje podatkov.
Zato bi vas radi še enkrat spomnili, kako pomembno je, da nam redno sporočate spremembe svojih kontaktnih podatkov.
Če se odločite za NLB Klik ali e-izpiske, pa izpiskov ne boste več prejemali po pošti, ampak po e-pošti oziroma v svojo spletno banko.

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.

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

