S prenovljeno ponudbo NLB
Varčevanj smo se še bolj približali
željam strank. V široki ponudbi varčevanj
boste zagotovo našli varčevanje, ki vam
je najbolj pisano na kožo. Odločate se
lahko med različnimi obdobji varčevanj,
najmanjši zneski posameznih vplačil
pa so primerni prav za vsakogar,
saj pri nekaterih varčevanjih lahko
varčujete že od 20 EUR na mesec in
si tako izpolnite katero od želja. Za
več informacij vas vabimo, da obiščete
spletno stran www.nlb.si/varcevanje
ali se oglasite v najbližji NLB Poslovalnici.

Plačujte s stilom! Tudi na obroke
Pred nami so čudoviti sončni
dnevi, veselimo pa se tudi že
poletnih počitnic. Čas aktivnega
preživljanja prostega časa v naravi
je na vrhuncu. Kolesarji, sprehajalci,
tekači, plezalci, hribolazci … pozor!
V sodelovanju s kolesarskim
centrom Bauer, trgovino Fun
Sports in trgovino Iglu šport
vsem imetnikom NLB Plačilnih kartic

z odloženim plačilom MasterCard,
Visa in Karanta omogočamo plačilo
na 2 do 12 enakih obrokov, brez
dodatnih obresti in stroškov ter
brez dodatnega izpolnjevanja
dokumentacije.
Dogovor o plačilu na obroke sklenete
kar na prodajnem mestu. Za več
informacij povprašajte na prodajnem
mestu ali obiščite www.nlb.si/obroki.

Informacijski sistem SISBON
SISBON je informacijski sistem, ki so ga banke, hranilnice in druge pravne osebe vzpostavile v skladu z določili Zakona o bančništvu za
medsebojno izmenjavo in obdelavo osebnih podatkov o boniteti posameznikov fizičnih oseb. Sistem je bil vzpostavljen z namenom
zagotovitve odgovornega kreditiranja in preprečevanja zadolževanja.
»Moj SISBON« je spletna aplikacija, ki fizičnim osebam v Sloveniji omogoča vpogled v lastne podatke, ki so o njih zbrani v sistemu SISBON.
Prijava je mogoča z digitalnim potrdilom izdajateljev AC NLB, Halcom CA FO, SIGEN-CA in POSTA®CA. Več informacij o aplikaciji vam je
na voljo na spletni strani www.sisbon.si.

Sprememba Splošnih pogojev poslovanja z NLB Osebnimi računi
Obveščamo vas, da smo s 1. 7. 2012 ponudbo NLB SMS-sporočil dopolnili z dodatnimi storitvami, in sicer s SMS-sporočilom o finančnih
transakcijah, s SMS-sporočilom o zapadlosti depozita/varčevanja in s SMS-sporočilom o zapadlosti limita. Z dnem uvedbe nove ponudbe
so se spremenili tudi Splošni pogoji poslovanja z NLB Osebnimi računi. 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.
Hkrati lahko več informacij o novih storitvah najdete na spletni strani www.nlb.si/sms-sporocila in v NLB Poslovalnicah.

Obvestilo o spremembi NLB Tarife za fizične osebe
Obveščamo vas, da se bo s 1. 10. 2012 povišala NLB Tarifa za poslana NLB SMS-sporočila o stanju na računu, in sicer se bo obstoječa
tarifa 0,04 EUR za prejeto obvestilo povišala na 0,06 EUR za prejeto obvestilo. Hkrati smo NLB Tarifo dopolnili s tarifo nove ponudbe NLB
SMS-sporočil. Več informacij o spremembi NLB Tarife najdete na spletni strani www.nlb.si in v NLB Poslovalnicah.

NLB Klik

Izberite svoj motiv kar prek spleta
Odslej lahko naročite svojo najlepšo NLB Plačilno kartico
MasterCard in/ali Visa, kar prek računalnika. Vse, kar
potrebujete, je spletna banka NLB Klik in dostop do
interneta. Prek NLB Klika lahko opravite tudi večino
ostalih 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, varnostne SMS-e in še
marsikaj. Prihranili boste čas in denar.

www.nlb.si/klik

izberi svoj
motiv

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.

Prenovljena ponudba NLB Varčevanj

