Investicijski paket NLB Vita Globalni
Zagotovite si varnost svojih prihrankov ter v času od 11. februarja do 29. marca 2013
izkoristite največ dobrih razlogov in pristopite k investicijskemu paketu NLB Vita
Globalni v okviru naložbenega življenjskega zavarovanja NLB Naložba Vita Multi.
NLB Naložba Vita Multi vam ponuja:
• 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 podsklad NLB Skladi – Globalni delniški, ki vključuje več kot 130
izdajateljev z vseh pomembnejših svetovnih kapitalskih trgov. Naložbe so regijsko
in panožno uravnotežene. Celoten investicijski paket vam tako ponuja ugodno
kombinacijo globalne razpršitve in varnosti vaših investiranih sredstev.

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 skleniti varčevanje kar prek spleta?
Zdaj je to mogoče. NLB Klik vam omogoča, da sklenete NLB Varčevanje ali
odprete nov NLB Varčevalni račun vsak dan, tudi ob sobotah in nedeljah, med
8.00 in 22.00. Pogoji sklenitve pogodbe za varčevanje/varčevalni račun prek NLB Klika
so enaki, kot če bi pogodbo sklenili v poslovalnici.
Torej, popolnoma preprosto in brez obiska poslovalnice boste od zdaj lahko varčevali
za kratkoročne ali dolgoročne finančne cilje, za večje nakupe v prihodnosti ali za
izpolnitev drugih osebnih želja, ki presegajo vaše siceršnje finančne zmožnosti.
V široki paleti varčevalnih možnosti boste zagotovo našli pravo zase. Preklikajte
www.nlb.si/varcevanje, poiščite obliko varčevanja, ki najbolje ustreza vašemu
življenjskemu slogu, sledita še klik ali dva v spletni banki in varčevanje se lahko začne.
www.nlb.si/klik-varcevanje

Obvestilo o spremembi obrestnih mer za fizične osebe
Obveščamo vas, da s 1. junijem 2013 spreminjamo letno nominalno obrestno mero za vpogledna sredstva v evrih. Od tega dne se bodo
sredstva v evrih obrestovala v višini 0,01 % letno nominalno. Več informacij o spremembi obrestne mere lahko dobite v NLB Poslovalnicah
ali na telefonski številki NLB Kontaktnega centra 01 477 20 00.
Sprememba Splošnih pogojev poslovanja z NLB Osebnim računom
Obveščamo vas, da bo prišlo do dopolnitve in spremembe Splošnih pogojev poslovanja z NLB Osebnimi računi. S 1. marcem 2013 smo
točko 18.6 NLB SMS-sporočila dopolnili z novim poglavjem – SMS-sporočilo o prejeti direktni obremenitvi SEPA (SDD) pred izvršitvijo – in
dopolnili točko 5.4.1 Direktne obremenite SEPA (SDD).
S 1. junijem 2013 bomo iz točk 4.8 NLB Srebrni račun, 4.9 NLB Zlati račun in 4.10 NLB Platinasti račun umaknili besedilo: Banka
se zavezuje, da bo imetniku osebnega računa izdelala izpisek prometa dvakrat mesečno, razen če se z imetnikom osebnega
računa ne dogovori za izdelavo le enega izpiska mesečno. Več o spremembah in dopolnitvah boste našli na spletni strani
www.nlb.si/osebni-racuni-spp-marec-2013, v NLB Poslovalnicah ali na telefonski številki NLB Kontaktnega centra 01 477 20 00.

Čestitamo!
Navijamo in uživamo
ob čisto vsakem zavoju!
Ponosni zlati sponzor slovenske alpske smučarske reprezentance

www.nlb.si

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.

Več informacij najdete na www.nlbvita.si.

