Si želite stanovanje ali morda hišo?
do 12-mesečnega odloga začetka
odplačevanja kredita. Glede zavarovanja
kredita in tudi kreditojemalca vam
ponujamo številne možnosti, denimo
zavarovanje za primer brezposelnosti.
Dejavnikov za izbiro pravega kredita
je veliko. Da boste lažje izbrali
kredit, ki bo čim bolj ustrezal vašim
željam in zmožnostim, so vam v NLB
Poslovalnicah po vsej Sloveniji na voljo
svetovalci za osebne finance.
Na posvet se lahko naročite na spletni
strani www.stanovanjskikredit.si ali na
telefonski številki 01 477 20 00.

Varno poslovanje z NLB Plačilnimi karticami
Za varnejše kartično poslovanje je
najlažja in najhitrejša pot zagotovo
prejemanje varnostnih SMS-obvestil,
s katerimi boste obveščeni, kje,
koliko in kdaj ste plačali s svojo
NLB Plačilno kartico. Predvsem je
pomembno, da boste tako popolnoma
prepričani, da ste s kartico res poslovali
vi. Naročite se na storitev prejemanja
SMS-obvestil za le 1 evro na mesec in
s tem poskrbite za varnejše poslovanje
z NLB Plačilno kartico. Za imetnike NLB

Zlate MasterCard kartice je naročilo na
prejemanje SMS obvestil brezplačno.
Redno spremljanje kartične porabe
je priporočljivo tudi v spletni banki
NLB Klik, saj si tako lahko zagotovite,
da vas poraba ne bo presenetila in da ne
boste presegli postavljenega limita. Da
bo poslovanje s spletno banko NLB Klik
čim bolj varno, se tudi v tem primeru
odločite za prejemanje brezplačnih SMSobvestil. Tako boste ob vsakem vstopu v
spletno banko o tem obveščeni.

Je vaša osebna izkaznica še veljavna?
Letos bo potekla veljavnost večjemu številu osebnih izkaznic. Priporočamo vam, da preverite veljavnost svoje osebne izkaznice
še pred nameravanim obiskom poslovalnice ali če urejate svoje osebne finance prek NLB Klika.
Pri poslovanju z banko izkažete svojo identiteto z veljavnim osebnim dokumentom, ki je najpogosteje osebna izkaznica ali
potni list ali vozniško dovoljenje.

Obvestilo o spremembi obrestne mere
Obveščamo vas, da smo s 1. aprilom 2012 spremenili obrestno mero za vpogledna sredstva v tuji valuti USD na NLB
Varčevalnih računih. Od tega dne se bodo sredstva v USD na navedenih računih obrestovala v višini 0,01 % letno nominalno.

NLB Klik

Kjerkoli, kadarkoli,
24/7, vse dni v letu
Spletna banka v kateri si najhitreje, najbolj
enostavno in pregledno uredite finance po
svoje. Potrebujete le osebni računalnik z
dostopom do spleta. Za vse navdušence nad
novo tehnologijo je na voljo tudi različica
za uporabo na tabličnih računalnikih in/ali
ustreznih mobilnih telefonih.

www.nlb.si/klik

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.

Vaša želja je lahko lažje uresničljiva
z NLB Stanovanjskim kreditom.
Izbirate lahko med različnimi načini
obrestovanja: s spremenljivo,
nespremenljivo ali kombinirano
obrestno mero. Če v času odplačila
kredita ne želite tvegati spremembe
obrestne mere, se odločite za
nespremenljivo obrestno mero, ki
zagotavlja nespremenjeno mesečno
obveznost skozi celotno dobo
odplačevanja kredita. Mlajšim od 45
let omogočamo odplačevanje kredita
celo do 30 let, če je kredit zavarovan z
zastavo nepremičnine. Če boste kredit
zavarovali z zastavo nepremičnine,
boste lahko izkoristili tudi možnost

