Investicijski paket NLB Vita Svetovni razviti trgi

• življenjsko in nezgodno zavarovanje
brez plačila dodatne premije;
• najmanj 20-odstotni donos, če je donos
podsklada ob dospetju pozitiven;

• 100-odstotno garancijo v paket vloženih
sredstev ob dospetju;
• naložbo v paket, ki ponuja ugodno
kombinacijo zdrave finančne strukture
in možnost nadpovprečne donosnosti
stabilnih podjetij iz ZDA, Velike Britanije,
Francije, Švice, Nemčije in drugih vodilnih
svetovnih gospodarstev.
Več informacij najdete na www.nlbvita.si.

Zavarovanje trži in sklepa zavarovalnica NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana. Zavarovanje tržijo poslovne enote NLB d.d. in Banke Celje d.d. Banki pri tem nastopata kot zavarovalna
posrednika ter za donose in izplačilo glavnice ne jamčita. NLB Naložba Vita Multi ni depozit in ni vključena v sistem zajamčenih vlog. NLB Naložba Vita Multi je naložbeno življenjsko zavarovanje,
pri katerem je donos odvisen od gibanja vrednosti enot investicijskih skladov. Tveganje, da bi bil lahko znesek izplačila naložbenega življenjskega zavarovanja nižji od zneska vplačila v naložbeno
življenjsko zavarovanje, prevzema zavarovalec.

Želite, da se denar z vašega osebnega računa samodejno
prenese na bolje obrestovani račun?
Naročite si storitev NLB Plus, ki vam
omogoča, da se denar z vašega NLB
Osebnega računa samodejno prenese
na vaš NLB Varčevalni račun, kjer je bolje
obrestovan. Kar morate storiti vi, je, da
podpišete pooblastilo za samodejne prenose

sredstev med računi, določite najvišji oziroma
najnižji znesek na osebnem računu in se
odločite, ali se samodejni prenos izvrši
dnevno, tedensko ali mesečno.
Storitev vam omogoča tudi samodejni
prenos med dvema osebnima računoma,

prav tako s storitvijo NLB Plus lahko
prenesete viške denarnih sredstev v vse
vzajemne sklade NLB Skladi, h katerim ste
že pristopili in uspešno vplačali prvo vplačilo
oziroma polog pri varčevalnem načrtu.
Več informacij dobite na www.nlb.si/plus.

Nova SMS-sporočila od 1. julija 2012
Naročite se na SMS-sporočila o zapadlosti
depozita, varčevanja, limita ali ob finančnih
transakcijah v NLB Kliku. Na prejemanje
SMS-sporočil se prijavite zelo preprosto,
in sicer imetniki NLB Klika v NLB Kliku, v

poglavju Moje storitve, imetniki Teledoma
prek Teledoma ali osebno v NLB Poslovalnici.
SMS-sporočila lahko vklopite ali izklopite,
kadar koli želite, in jih prejmete, kjer koli
že ste, tudi v tujini.

Več o ponudbi si lahko preberete na www.
nlb.si/sms-sporocila, obiščete katero koli NLB
Poslovalnico ali pokličete telefonsko številko
kontaktnega centra 01 477 20 00.

Zakon za uravnoteženje javnih financ – obvestilo o spremembi davčne stopnje
Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS, št. 40, dne 30. 5. 2012 objavljen Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki spreminja 132. člen
Zakona o dohodnini (ZDoh-2) in zdaj veljavno 20-odstotno davčno stopnjo za dohodke iz kapitala povišuje na 25 %. Sprememba se uporablja za
dohodek iz kapitala, prejet ali dosežen od 1. 1. 2013.
To pomeni, da bodo obresti od depozitov in varčevanj, ki bodo prejete ali dosežene v letu 2013 in pozneje, obdavčene s 25-odstotno davčno
stopnjo. Za davčne rezidente Slovenije obresti do zneska 1000 EUR ostajajo neobdavčene.
Sprememba na dosežene obresti iz naslova varčevalnih vlog (obresti depozitov, varčevanj) v letu 2012 ne vpliva.

NLB Klik

Izberite svoj motiv kar prek spleta
Odslej lahko naročite svojo najlepšo NLB Plačilno kartico
MasterCard in/ali Visa, kar prek računalnika. Vse, kar
potrebujete, je spletna banka NLB Klik in dostop do
interneta. Prek NLB Klika lahko opravite tudi večino
ostalih bančnih storitev: plačujete položnice in ostale
obveznosti, spremljate vaše prejemke in izdatke,
sklenete depozit, naročite spremembo limita na
osebnem računu, nakazujete denar na varčevalni račun,
naročite trajno obremenitev, varnostne SMS-e in še
marsikaj. Prihranili boste čas in denar.

www.nlb.si/klik

izberi svoj
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.

Zagotovite si varnost svojih prihrankov in v
času od 23. julija do 31. avgusta 2012
izkoristite največ dobrih razlogov za sklenitev
naložbenega življenjskega zavarovanja NLB
Naložba Vita Multi. Investicijski paket NLB
Vita Svetovni razviti trgi vam ponuja:

