NLB Osebni kredit v 1 uri
Sodobni časi nam narekujejo hiter
tempo življenja. Zavedamo se,
da je vaš čas dragocen, zato smo
prilagodili postopek odobritve
NLB Osebnega kredita. Denar
vam lahko že v 1 uri nakažemo na
vaš osebni račun ali izplačamo v
gotovini.* Tako lahko nedosegljive
stvari hitro postanejo dosegljive!

*Če s seboj prinesete ustrezno potrjeno
dokumentacijo in zahtevane osebne
dokumente ter ste kreditno sposobni. Velja za
kredite zavarovane pri zavarovalnici in kredite
brez zavarovanja, če se v NLB Poslovalnici
oglasite več kot 1 uro pred zaprtjem.

NLB Depozit – popolna naložba za finančno skrbne ljudi!
Poskrbite za presežek svojih sredstev in
si zagotovite, da bo denar delal za vas.
NLB Depozit je varna in likvidna naložba.
Če želite sredstva vezati kratkoročno,
povprašajte za 3-mesečni NLB Depozit
s spremenljivo obrestno mero.
Ob sklenitvi nekaterih kratkoročnih

depozitov s spremenljivo obrestno mero
se lahko odločite tudi za avtomatsko
obnavljanje depozita. Tako vam ne
bo treba skrbeti za ponovno pravočasno
vezavo sredstev.
Lahko se odločite tudi za NLB
Depozitni par in za svoje prihranke

poskrbite tako, da hkrati sklenete
depozit, ki vključuje kombinacijo dveh
različnih dob vezave, po enotni ugodni
obrestni meri.
Več informacij dobite na
www.nlb.si/depozit.

Plačujte s stilom!
Zagotovo ste si že zaželeli, da bi bila
vaša najljubša plačilna kartica tudi
vaša najlepša. In zagotovo ste tudi
pomislili, kako fino bi bilo, če bi vas z
nje ob vsakem plačilu veselo gledala
vaša ljuba oseba ali pa bi obujali

NLB Strukturiran
depozit - Slovenija

spomine na čas, ko je bil vaš psiček še
čisto majčkena kepica … Odslej je vse
to uresničljivo, saj si lahko oblikujete
NLB BA Maestro kartico čisto po
svojem okusu. In to popolnoma
preprosto. Vse, kar morate storiti, je,

da sledite navodilom v spletni aplikaciji
na www.nlb.si/kartice-motiv.
Z novo kartico bo odgovor na
vprašanje, kako boste plačali,
preprost. S stilom!

Ujemite priložnost!
Vpisno obdobje traja od vključno 8. aprila 2013 do
vključno 13. maja 2013.
Pravno pojasnilo: NLB Strukturiran depozit – Slovenija je bančni denarni depozit in se obravnava kot
zajamčena vloga v skladu in pod pogoji, kot so določeni v Zakonu o bančništvu (ZBan-1, Uradni list RS,
št. 99/10, UPB-5). Ta dokument v ničemer ne izraža kakršnegakoli naložbenega nasveta ali priporočila
oziroma ponudbe, temveč je namenjen izključno informiranju strank, ki razmišljajo o vplačilu denarnih
sredstev v NLB Strukturiran depozit – Slovenija. NLB d.d. jamči za izplačilo glavnice ter nespremenljive
obresti, ne jamči pa za višino spremenljivega dela obrestne mere, ki je odvisna od donosnosti podsklada
NLB Skladi – Slovenija delniški. Pretekli donosi niso garancija za prihodnje donose, zato so lahko
posamezne prihodnje vrednosti enote premoženja podsklada NLB Skladi – Slovenija delniški tudi nižje
od izhodiščnih. NLB d.d. v zvezi s sprejemanjem vplačil v NLB Strukturiran depozit – Slovenija opravlja
bančno storitev sprejemanja depozitov od javnosti, za katero je ustrezno registrirana in je za njeno
izvajanje pridobila predpisano dovoljenje Banke Slovenije. S pogoji se lahko pred sklepanjem posla
podrobneje seznanite v poslovalnicah NLB d.d.

www.nlb.si/strukturiran-depozit-slovenija

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.

Za več informacij obiščite
www.osebnikredit.si ali pokličite
01 477 20 00.

