Podarite si, kar želite
Z varčevanjem lahko brez večjega
odrekanja pridete do cilja, saj:
• ga lahko sklenete že za 20 € na
mesec, kar je manj kot ena kava na dan;
• se lahko odločite, da boste poleg rednih
mesečnih zneskov polagali tudi dodatne
zneske, kadarkoli in v poljubni višini;

Če uporabljate NLB Klik, lahko
varčevanje sklenete, spremljate in nanj
nakazujete dodatne zneske kar z vašega
računalnika. Preprosto, kajne?
Ob sklenitvi varčevanja (prek NLB Klika
ali v NLB Poslovalnici) si uredite tudi, da
boste ob zaključku varčevanja o tem
obveščeni z SMS-sporočilom, tako da
lahko takoj sklenete naslednje varčevanje
in varčujete za izpolnitev naslednje želje.
Več informacij dobite v NLB Poslovalnicah
in na www.nlb.si/varcevanje.

Finance po študentsko
Da pa bo tvoja pot do
samostojnosti čim lažja, da boš
v času študija živel po svoje in si
tako ustvarjal prihodnost, kot jo
želiš živeti, je dobro imeti pod
kontrolo tudi finance. Da, finance
te ne zanimajo, pa vendar je
fino, če si lahko čim več privoščiš,
kajne? In da se lahko udeležiš
čim več koncertov, si kupiš najbolj
kul računalnik, tablico, pametni
telefon ali za 2 meseca odpotuješ
na drug konec sveta, so urejene
finance ključne.

NLB Plačilne kartice

Tako, zdaj je na vrsti nekaj
pomembnih informacij za
enostavnejše finančno poslovanje:
• Ali veš, da lahko s svojo ŠTR BA
Maestro kartico nakupuješ prek
spleta? Čim prej se oglasi v svoji
NLB Poslovalnici, kjer ti bomo kartico
ustrezno aktivirali.
• Ali veš, da če na svoj ŠTR račun
prejemaš redne prilive, lahko dobiš
NLB Plačilno kartico MasterCard
ali Visa, s katerima nakupuješ prek
spleta ali na 2-12 obrokov na več
kot 3000 prodajnih mestih po vsej
Sloveniji? In to brez dodatnih stroškov

in obresti. Več informacij poišči na
www.nlb.si/obroki.
• Ali veš, da lahko prek spletne banke
NLB Klik redno spremljaš stanje na
računu in kartici ter celovito upravljaš
s svojimi financami?
• Ali veš, da lahko s pomočjo
brezplačnega NLB Varčevalnega računa
mladih tudi prihraniš?
Hitro preklikaj
www.klik-generacija.nlb.si, poišči
dodatne informacije in se čim prej
oglasi v katerikoli NLB Poslovalnici.

Oblikujte si
svojo kartico
Na svoji plačilni kartici imate lahko motiv
čisto po svoji želji. Katerikoli vam je najljubši.
Lahko tudi risbico svojega otroka.
Ko ste si ga zamislili, vtipkajte
www.nlb.si/kartice-motiv in sledite
navodilom v spletni aplikaciji.

www.nlb.si/kartice-motiv

Kontaktni center: 01 477 20 00

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.

• lahko vsakemu varčevanju določite
svoj osebni namen; tako boste redno
spremljali, kako blizu je že vaš cilj.

