Že varčujete?
Ne glede na to, koliko različnih ciljev imate v prihodnosti, koliko ciljev bodo nekoč
imeli vaši otroci, vse se začne z ustreznim varčevanjem. NLB ima v ta namen na voljo
več oblik varčevanj in depozitov, med katerimi boste zagotovo našli tisto obliko, ki
vam najbolj ustreza.

NLB Depozit kot finančna rezerva za vsak primer
Kaj storiti s privarčevanim denarjem, ko zaključite varčevanje, ali z večjimi zneski, ki jih v
določenem trenutku ne potrebujete? Privarčevana sredstva lahko vežete v depozit in jih
oplemenitite z obrestmi. Z NLB Depozitom si lahko ustvarite finančno varnostno rezervo
ali poskrbite za izpolnitev svojih finančnih ciljev v prihodnosti. Na voljo imate depozite
različnih obdobij vezave in v različnih valutah. Več informacij o NLB Depozitih dobite na
spletni strani www.nlb.si/depoziti.
Vabimo vas, da za več informacij obiščete najbližjo NLB Poslovalnico ali pokličete na
telefonsko številko NLB Kontaktnega centra 01 / 477 20 00.

Jamstvo za vloge v bankah
NLB je največja slovenska banka, je banka v pretežno državni lasti in je banka, ki ima oblikovane likvidnostne rezerve. Ker je
razumljivo, da vas varnost v trenutnih negotovih razmerah skrbi, je pomembno vedeti, da so vse bančne vloge od 1. januarja 2011
v posamezni banki ali hranilnici zajamčene do višine 100.000 EUR. Več informacij lahko dobite na spletni strani Banke Slovenije.

Obvestilo o spremembi obrestnih merah za fizične osebe
Obveščamo vas, da s 1.1.2013 spreminjamo letno nominalno obrestno mero za vpogledna sredstva v EUR in vseh tujih valutah na
NLB Osebnih računih. Od tega dne dalje se bodo sredstva v EUR obrestovala v višini 0,05 % letno nominalno, sredstva v tujih valutah
pa v višini 0,01 % letno nominalno. Več informacij o spremembi obrestne mere lahko dobite v NLB Poslovalnicah ali na telefonski
številki kontaktnega centra 01 477 20 00.

NLB Varčevanja in depoziti

Moja mami
varčuje zame.
Začnite varčevati že danes in poskrbite,
da bo vaš otrok lažje uresničil katerega
od ciljev v prihodnosti.

Preverite možnosti in pogoje za uresničitev takega varčevanja/depozita v kateri koli
NLB Poslovalnici, kjer vam bomo ponudbo podrobneje predstavili.

www.nlb.si

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.

Pri NLB lahko varčujete že od 20 EUR na mesec
Varčujete lahko za različne cilje, manjše in večje, za krajše ali daljše obdobje
in z nižjimi ali višjimi zneski. NLB Varčevanja so primerna prav za vsakogar, saj
pri nekaterih varčevanjih lahko varčujete že od 20 EUR na mesec. Več o NLB
Varčevanjih si lahko preberete na spletni strani www.nlb.si/varcevanje.

