Že danes poskrbite za prihodnost svojih otrok
Za varčevanje zagotovo velja, da nikoli ni prezgodaj, da
se odločite zanj. Začnite varčevati že danes in poskrbite,
da bo vaš otrok lažje uresničil katerega od želenih ciljev v
prihodnosti, pa naj bo to študij ali kateri drugi cilj, ki ga bo
takrat želel doseči.

Prepričani smo, da boste v široki ponudbi varčevanj NLB
Skupine našli tako, ki vam bo pisano na kožo. Če še ne veste,
katero varčevanje je za vas najprimernejše, vas vabimo, da se
dogovorite za posvet s svetovalcem za osebne finance v NLB
Poslovalnici, in skupaj bosta našla tisto pravo.

Z veseljem vas obveščamo, da lahko z
NLB Plačilnimi karticami MasterCard,
Visa in Karanta* kupujete na od 2 do
12 enakih obrokov že na več kot 1000
prodajnih mestih. Za nakup na obroke,
brez dodatnih stroškov in obresti, se
lahko odločite neposredno na prodajnem
mestu. Seznam številnih podjetij in njihovih
prodajnih mest si oglejte na našem novem
brskalniku Seznam prodajnih mest na

spletni strani www.nlb.si/obroki.
Postanite lastnik ene izmed NLB Plačilnih
kartic. Ne pozabite, da vas lahko
počitniški utrinki, ujeti v fotografski
objektiv, spremljajo skozi vse leto kar na
vaši MasterCard ali Visa kartici. Oblikujte
jo po svojem okusu in plačujte s stilom.
Tudi na obroke.
* Ne velja za NLB Posojilni kartici MasterCard in Karanta ter NLB
Poslovno kartico MasterCard.

E-trgovanje v NLB Kliku
V spletni banki NLB Klik lahko
elektronsko trgujete z vrednostnimi
papirji na Ljubljanski borzi. Trgovanje
je tako hitrejše in preprostejše. Za
elektronsko oddajo naročila potrebujete
le urejen dostop do spletne banke NLB
Klik in sklenjeno pogodbo za storitev
NLB Borznega posredovanja.
Več si preberite na www.nlb.si/e-trgovanje.

Sprememba Splošnih pogojev poslovanja z NLB Osebnim računom
Obveščamo vas o dopolnitvi 18.7 člena Splošnih pogojev poslovanja z NLB Osebnim računom z nazivom „Poslovanje prek spletne
poslovalnice NLB Klik (v nadaljevanju NLB Klik)“. Za 5. poglavjem 18.7 člena bomo dodali novo poglavje z nazivom „Moj proračun in Moji
prihranki in dolgovi“.
Dopolnitev se nanaša na novo funkcionalnost, ki jo bomo v NLB Kliku uvedli predvidoma 17. 11. 2012. Več informacij o spremembi
Splošnih pogojev poslovanja z NLB Osebnimi računi boste našli na spletni strani www.nlb.si, v NLB Poslovalnicah ali na telefonski številki
kontaktnega centra 01 477 20 00.

NLB Klik

NLB Klik na vsakem koraku
V spletni banki NLB Klik lahko opravite večino 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, varnostna SMS-sporočila in še marsikaj.
Prihranili boste čas in denar. Za več informacij obiščite
najbližjo NLB Poslovalnico, nas pokličite na 01 477 20 00
ali obiščite www.nlb.si/klik.

www.nlb.si/klik

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.

Kupujte s stilom, tudi na obroke

