• ž ivljenjsko in nezgodno zavarovanje
brez plačila dodatne premije;
•n
 ajmanj 20-odstotni donos, če je
donos podsklada ob dospetju pozitiven;
•o
 b dospetju 100-odstotno garancijo v
paket vloženih sredstev;
•n
 aložbo v podjetja iz regije z
nadpovprečno gospodarsko rastjo in
ugodno demografsko sestavo.
Vpisno obdobje traja od 30. januarja do
16. marca 2012. Več informacij najdete
na www.nlbvita.si.

NLB Klik – najhitrejša pot do banke
NLB Klik – spletna banka, ki vam
omogoča opravljanje bančnih storitev z
osebnim in tabličnim računalnikom
ali/in ustreznim mobilnim telefonom.
Kjer koli in kadar koli, 24 ur na dan,
vse dni v letu. Plačevanje obveznosti,
pregled stanja in prometa na računu ter
pregled kartičnega poslovanja, pregled
stanja varčevanj, vezava depozitov,
poslovanje z vrednostnimi papirji …

In to še ni vse. Storitev Moja finančna
slika vam omogoča vodenje domačega
proračuna in pregled premoženja. Le
klik vas loči od novega, preglednejšega
in naprednejšega NLB Klika, s katerim
zagotovo prihranite čas in denar.
Več informacij najdete na
www.nlb.si/klik.

Obvestilo o obračunanih obrestih na denarne depozite

Skladno z Zakonom o dohodnini se obresti na denarne depozite (to so depoziti in varčevanja) obdavčujejo kot samostojni del dohodkov in se ne
vključujejo v letno davčno osnovo za dohodnino. Zato boste morali za obresti na denarne depozite, pripisane v letu 2011, do 28. februarja 2012
vložiti davčno napoved na posebnem obrazcu.
Za obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji in EU, velja, da vam napovedi ne bo treba vložiti, če skupni
znesek vseh pripisanih obresti ne presega 1.000 EUR. Za depozite in varčevanja, sklenjena v NLB, smo vam podatke o obračunanih obrestih za
leto 2011 poslali konec meseca januarja 2012.

Sprememba NLB Tarife za fizične osebe

Obveščamo vas, da se je s 1. januarjem 2012 znižala zakonska zamudna obrestna mera (ZOM) z 9,25 na 9,00 %. Posledično se je znižala
tudi obrestna mera dovoljenega in nedovoljenega negativnega stanja na NLB Osebnih računih. Na podlagi sprejete (notifikacije) odločitve
Romunije, da se razširi uporaba Uredbe (ES) št. 924/2009 tudi na nacionalno valuto Romunije (romunske leue), se je poenotilo nadomestilo za
dvig na bankomatih v Sloveniji in državah EU v evrih (EUR), švedskih kronah (SEK) in romunskih leuih (RON).
Več informacij o spremembi NLB Tarife za fizične osebe najdete na 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
Vsi imamo želje, večje in manjše. Za brezskrben
in varen finančni vsakdan je pomembno, da si
najprej oblikujemovarnostno rezervo. Ob sklenitvi
NLB Depozita do konca marca višja obrestna mera
in dodatek za varčnost (velja za depozite v EUR).
Obiščite svetovalca za osebne finance v katerikoli
NLB Poslovalnici.

www.nlb.si/varnostna-rezerva
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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.

V okviru naložbenega življenjskega
zavarovanja NLB Naložba Vita Multi smo
pripravili nov investicijski paket NLB Vita
Azija rast, ki vam ponuja:

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.

Investicijski paket NLB Vita Azija rast

