Priložnost za višji donos:
NLB Strukturiran depozit – Farmacija in zdravstvo
Ujemite priložnost! NLB Strukturiran depozit – Farmacija in zdravstvo vam zagotavlja
100-odstotno izplačilo glavnice in izplačilo minimalnega nespremenljivega dela obresti,
hkrati pa imate možnost pridobiti višji donos na vložena sredstva, saj je spremenljivi del
obresti odvisen od vrednosti enot premoženja podsklada NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo
delniški (upoštevana bo vrednost enote premoženja na 13. 7. 2012 in 13. 7. 2017).

Pravno pojasnilo: NLB Strukturiran depozit – Farmacija in zdravstvo je bančni denarni depozit in se obravnava kot zajamčena vloga v skladu in pod
pogoji, kot so določeni v Zakonu o bančništvu (ZBan-1, Uradni list RS, št. 99/10, UPB-5). Ta dokument v ničemer ne izraža kakršnega koli naložbenega
nasveta ali priporočila oziroma ponudbe, temveč je namenjen izključno informiranju strank, ki razmišljajo o vplačilu denarnih sredstev v NLB Strukturiran
depozit – Farmacija in zdravstvo. NLB d.d. jamči za izplačilo glavnice ter nespremenljive obresti, ne jamči pa za višino spremenljivega dela obrestne mere,
ki je odvisna od donosnosti podsklada NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški. Pretekli donosi niso garancija za prihodnje donose, zato so lahko
posamezne prihodnje vrednosti enote premoženja podsklada NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški tudi nižje od izhodiščnih. NLB d.d. v zvezi s
sprejemanjem vplačil v NLB Strukturiran depozit – Farmacija in zdravstvo opravlja bančno storitev sprejemanja depozitov od javnosti, za katero je ustrezno
registrirana in je za njeno izvajanje pridobila predpisano dovoljenje Banke Slovenije. S pogoji se lahko pred sklepanjem posla podrobneje seznanite v
poslovalnicah NLB d.d.
Opozorilo vlagateljem: Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: NLB Skladi), upravlja krovni sklad NLB Skladi. Storitve trženja in prodaje investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada NLB Skladi
opravljata na podlagi pooblastila družbe NLB Skladi tudi Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, in Banka Celje d.d. Podrobnejši podatki in informacije o krovnem skladu oziroma posameznih podskladih krovnega sklada so vsebovani
v prospektu krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in v izvlečkih prospekta podskladov. Pred pristopom vlagatelja k pravilom upravljanja krovnega sklada morajo družba NLB Skladi oziroma drugi osebi, ki sta pooblaščeni
za trženje in prodajo investicijskih kuponov podskladov, vlagatelju brezplačno izročiti izvleček prospekta podsklada, na njegovo zahtevo pa morajo vlagatelju brezplačno izročiti tudi prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili
upravljanja ter zadnja objavljena revidirano letno in polletno poročilo krovnega sklada. Izvlečki prospekta podskladov, prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, zadnja objavljena revidirano letno in polletno poročilo
krovnega sklada ter druga gradiva, podatki in informacije o krovnem skladu oziroma posameznih podskladih krovnega sklada so vlagateljem dostopni na sedežu družbe NLB Skladi na Trgu republike 3 v Ljubljani vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, na pooblaščenih vpisnih mestih Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, in Banke Celje d.d., med njihovim delovnim časom ter na spletni strani www.nlbskladi.si. Družba NLB Skladi objavlja podatke o gibanju
vrednosti enote premoženja posameznega podsklada vsak delovni dan v časniku Finance in na spletni strani www.nlbskladi.si.

V NLB Kliku odslej tudi e-trgovanje
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.

Z NLB Plačilnimi karticami brezskrbno na pot
5 nasvetov za brezskrbno
potovanje:
1. Ko greste na pot, imejte s seboj vsaj
dve mednarodni plačilni kartici:
• za dvige gotovine prvenstveno
uporabljajte NLB BA Maestro kartico,
• za plačevanje uporabljajte NLB
Plačilno kartico MasterCard in/ali Visa.
2. Pred potovanjem preverite
veljavnost vaše kartice.
3. Pred potovanjem preverite

razpoložljiv limit na kartici.
4. Poskrbite za varnost na poti - imetniki
NLB Plačilnih kartic MasterCard, Visa
in Karanta ste nezgodno zavarovani
vse dni v obdobju veljavnosti kartice,
za primer nezgodne smrti in za primer
popolne trajne invalidnosti kot posledico
nezgode. NLB Zlati MasterCard pa ima
vključeno tudi nezgodno zavarovanje z
asistenco v tujini.
5. Ločeno od kartic in osebnih dokumentov

shranite vse pomembnejše
telefonske številke, ki vam utegnejo
priti prav, če boste potrebovali pomoč.
Da boste prepričani, da svojo kartico
uporabljate samo vi, se naročite na
prejemanje Varnostnih SMS-sporočil.
Sporočilo lahko prejmete ob vsakem
plačilu s kartico, tudi pri nakupih prek
telefona ali spleta, tako ob uporabi kartice
v Sloveniji kot v tujini.

Sprememba poslovnega časa
Obveščamo vas, da se bo 1. 6. 2012 spremenil poslovni čas nekaterih NLB Poslovalnic. Poslovni čas svoje poslovalnice lahko
preverite na www.nlb.si.

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.

Vpisno obdobje traja od 28. 5. 2012 do vključno 9. 7. 2012. Najmanjši znesek vplačila
je 1.000 EUR.
Več informacij vam je na voljo v NLB Poslovalnicah ali na
www.nlb.si/strukturiran-depozit-farmacija-zdravstvo.

