Lepi trenutki izpolnjujejo.

Srečno 2013!
Malo po malo. Veliko.

Na voljo so tri različne možnosti postopnega varčevanja z varčevalnimi načrti NLB Skladi:
• Varčevalni načrt brez pologa je primeren za vse, ki želite fleksibilnost. Minimalno vplačilo
znaša 40 evrov.
• Fleksibilni varčevalni načrt prinaša še nižje vstopne stroške. Predvideva začetni polog 500
evrov in minimalna vplačila 40 evrov.
• Veliki varčevalni načrt je primeren za vse, ki nameravate varčevati na daljši rok ali v višjih
zneskih. Ta načrt je najprimernejši za disciplinirane vlagatelje z vnaprej določenima periodo
in zneskom vplačil.
Več informacij je na voljo v NLB Poslovalnicah in na brezplačni telefonski številki 080 22 86.
Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: NLB Skladi), Trg Republike 3, 1000 Ljubljana, upravlja krovni sklad NLB Skladi. Storitve trženja krovnega sklada NLB Skladi izvajata NLB d.d. in Banka
Celje d.d. Krovni sklad družbe NLB Skladi ni bančna storitev in ne prinaša zajamčene ali garantirane donosnosti. Tako naložbe v posamezne podsklade krovnega sklada tudi niso vključene v sistem zajamčenih vlog, ki
velja za vloge fizičnih oseb in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih oziroma potrdilih o depozitu, ki se glasijo na ime, zbranih pri bankah in hranilnicah.
Obveščamo vas, da lahko kadarkoli pisno ali na drug način zahtevate, da družba NLB d.d. preneha uporabljati vaše podatke za namen trženja.

Sprememba Splošnih pogojev poslovanja z NLB Osebnimi računi
Obveščamo vas, da smo 29. 10. 2012 dopolnili Splošne pogoje poslovanja z NLB Osebnimi računi (julij 2012). V 2. točki »Razlaga pojmov« smo poglavje
z nazivom »Kritje« dopolnili glede izvršnice tako, da se besedilo po novem glasi: »Kritje pomeni denarna sredstva v vseh valutah na osebnem računu in
odobrena prekoračitev sredstev v domači valuti na računu (limit). Sklepe sodišč ter davčnih in drugih organov, pristojnih za izvršbo in zavarovanje ter izvršnice
(če ima imetnik NLB Osnovnega računa pri banki hkrati odprt NLB Poslovni račun podjetnika), izvršuje banka v breme denarnih sredstev na računu, vključno
s prilivi, ki prispejo na račun po prejemu sklepa, do končnega poplačila izvršbe oziroma v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje.«
Več informacij o spremembi Splošnih pogojev poslovanja z NLB Osebnimi računi lahko prejmete v NLB Poslovalnicah ali na telefonski številki kontaktnega
centra 01 477 20 00.
Obvestilo za imetnike NLB Plačilnih kartic
Vse imetnike NLB Plačilnih kartic obveščamo, da bomo 1. 3. 2013 dopolnili Splošne pogoje poslovanja s plačilnimi karticami za fizične osebe – potrošnike.
Dopolnjena bodo naslednja poglavja:
• Dopolni se 5. poglavje »Pogoji poravnave obveznosti imetnika kartice in pogoji posojila na posojilni kartici«, in sicer v delu, ki se nanaša na izvajanje
pobotov iz dobroimetja na računih za poplačilo zapadlih in neporavnanih obveznosti.
• Dopolni se 10. poglavje »Prenehanje pravice uporabe kartice in odpoved pogodbe«, in sicer v delu, ki se nanaša na blokacijo kartice.
• Dopolni se 12. poglavje »Varovanje osebnih podatkov«, in sicer v delu, ki se nanaša na obdelovanje osebnih podatkov ob obravnavanju pritožb, reklamacij
ali suma zlorabe kartice.
• Dopolni se 13. poglavje »Spreminjanje splošnih pogojev«, in sicer v delu, ki se nanaša na način obveščanja o spremembah splošnih pogojev.
Več informacij o dopolnitvah Splošnih pogojev poslovanja s plačilnimi karticami za fizične osebe – potrošnike boste našli na spletni strani www.nlb.si, v NLB
Poslovalnicah ali na telefonski številki kontaktnega centra 01 477 20 00.
Prehod direktnih obremenitev nacionalne sheme na direktne obremenitve SEPA
Do konca tega leta morajo prejemniki plačil (podjetja) z bankami urediti prehod na direktne obremenitve SEPA (SDD) in obvestiti plačnike (fizične osebe) o
tem prehodu. Novost, ki jo prinaša storitev SDD za plačnike je, da bodo morali nova soglasja, vse spremembe in ukinitve soglasij urejati pri podjetju in ne več
pri banki. Odgovore na najpogostejša vprašanja o SDD in dodatne informacije si lahko ogledate na NLB Spletnem portalu: http://www.nlb.si/sepa.
Obvestilo življenjske zavarovalnice NLB Vita o prehodu na SEPA direktne obremenitve
V življenjski zavarovalnici NLB Vita d.d. Ljubljana bomo z 21. 12. 2012 prešli na izvajanje plačil prek direktnih obremenitev SEPA (v nadaljnjem besedilu:
direktne obremenitve). Plačila direktnih obremenitev bomo še naprej izvajali na dogovorjene datume plačila kot do zdaj. To pomeni, da ostaja plačevanje
premij nespremenjeno. Obstoječe soglasje za direktno obremenitev po nacionalni shemi velja tudi za izvajanje po shemi SEPA.
Vse spremembe oziroma ukinitev soglasja za direktno obremenitev SEPA v prihodnje urejate v NLB Poslovalnici, kjer ste sklenili zavarovanje, oziroma
neposredno z nami. Za vse dodatne informacije in pojasnila nas lahko pokličete na telefonsko številko 080 87 98 ali nam pišete na e-naslov info@nlbvita.si.

NLB Plačilne kartice

Želite nakupovati na obroke
brez obresti?
Izberite zanesljiv in ugoden način – NLB Plačilne kartice. Odslej lahko
z NLB Plačilnimi karticami Mastercard, Visa in Karanta* na prodajnih
mestih, označenih z nalepko Nakupi na obroke, nakupujete
na 2-12 obrokov in to brez obresti, dodatnih stroškov in
dokumentacije! Na prodajnem mestu preprosto povejte, da bi radi
plačali na obroke. Več informacij poiščite v najbližji NLB Poslovalnici,
na www.nlb.si/obroki ali na prodajnem mestu.
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*Ne velja za NLB Posojilni kartici MasterCard in Karanta ter NLB Poslovno kartico MasterCard.

www.nlb.si/obroki

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.

Si predstavljate, da lahko s samo 40 evri na mesec postanete lastnik družb, kot
so Apple, BMW, Bayer, Coca-Cola in druge? S postopnim varčevanjem v podskladih
krovnega sklada je to uresničljivo.

