… kot je nakup nepremičnine ali vozila,
je ena od poti do uresničitve cilja najem
kredita. Da bo vaše zadovoljstvo ob
izpolnjeni želji res dolgoročno, vam
ponujamo strokoven nasvet, s katerim si
boste lažje odgovorili na vprašanja:
•K
 akšna je optimalna kombinacija
finančnih storitev ob najemu kredita?
•K
 ako izbrati pravo obrestno mero in
ustrezno zavarovanje?
• In ne nazadnje, katera vrsta kredita,
višina zneska in ročnost so za vas
primerne?
V NLB Poslovalnicah vas čaka 250
svetovalcev za osebne finance, ki
vam bodo z veseljem priskočili na
pomoč. Pridite in se prepričajte!

NLB Klik – prihranite čas in denar
Pozabite na čakanje v vrsti za plačilo položnic na bančnih ali poštnih okencih. V
spletni banki NLB Klik ste ob vstopu takoj na vrsti in plačevanje položnic je zelo
preprosto in udobno. Ob vsem tem pa še prihranite!
Preverite letni prihranek ob plačilu petih položnic mesečno v spodnji preglednici.
Bančno okence

1,80 EUR provizija za plačilo položnice
5 položnic/mesec x 12 mesecev = 108,00 EUR

NLB Klik

0,33 EUR provizija za plačilo položnice
5 položnic/mesec x 12 mesecev = 19,80 EUR

Letni prihranek

88,20 EUR

Izračun je pripravljen na osnovi veljavne NLB Tarife za februar 2012.

Uvedba dodatne storitve »Nakup na obroke« na NLB Plačilnih karticah
Obveščamo vas, da bomo na NLB Plačilnih karticah MasterCard, Visa in Karanta (ne velja za posojilni kartici MasterCard in Karanta)
predvidoma v marcu 2012 uvedli dodatno storitev »Nakup na obroke«. Storitev bo omogočala možnost plačila nakupa na od 2 do 12 enakih
obrokov pri izbranih trgovcih. Število obrokov določi posamezni trgovec. Z dnem uvedbe se bodo spremenili tudi Splošni pogoji poslovanja s
plačilnimi karticami za fizične osebe. Hkrati bomo z dnem uvedbe omogočili pridobitev informacij o storitvi na spletni strani www.nlb.si in na
izbranih prodajnih mestih, označenih z nalepko NLB Nakup na obroke.

Sprememba Splošnih pogojev poslovanja z NLB Osebnimi računi
Obveščamo vas o dopolnitvi 15. člena Splošnih pogojev poslovanja z NLB Osebnimi računi (december 2011) z nazivom »Sankcije«. Dosedanje
besedilo 15. člena se dopolni tako, da banka skladno s spremembo zaračunava strošek upravljanja z zapadlimi neplačanimi terjatvami
skladno s tarifo banke. Sprememba stopi v veljavo 1. 6. 2012. Spremenjeno besedilo 15. člena je v celoti objavljeno na spletni strani
www.nlb.si. Več informacij dobite tudi v NLB Poslovalnicah ali na telefonski številki kontaktnega centra 01 477 20 00.

Obvestilo o spremembi NLB Tarife za fizične osebe
Obveščamo vas, da se bo 1. junija 2012 spremenila NLB Tarifa za fizične osebe. Več informacij o spremembi NLB Tarife najdete na spletni
strani www.nlb.si, v NLB Poslovalnicah ali na telefonski številki kontaktnega centra 01 477 20 00.

NLB Depozit

NLB Depozit je pomemben
del varnostne rezerve
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Vsi imamo želje, večje in manjše. Za brezskrben in varen
finančni vsakdan je pomembno, da si najprej oblikujemo
varnostno rezervo. Ob sklenitvi NLB Depozita do konca
marca višja obrestna mera in dodatek za varčnost*.
Obiščite svetovalca za osebne finance v katerikoli
NLB Poslovalnici.
* Dodatek za varčnost je odvisen od višine že privarčevanih sredstev pri NLB,
NLB Viti ali NLB Skladih. Velja za vezave v EUR, ki so daljše od 91 dni.

www.nlb.si/varnostna-rezerva

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.

Ko potrebujete denar za večji nakup …

