Investicijski paket NLB Vita Visoko rastoča gospodarstva 2
Zagotovite si varnost svojih prihrankov in v času od 22. oktobra do 7. decembra 2012
izkoristite največ dobrih razlogov za sklenitev naložbenega življenjskega zavarovanja NLB
Naložba Vita Multi. Investicijski paket NLB Vita Visoko rastoča gospodarstva 2 vam ponuja:
• življenjsko in nezgodno zavarovanje brez plačila dodatne premije;
• najmanj 20-odstotni donos, če je donos podsklada ob dospetju pozitiven;
• 100-odstotno garancijo v paket vloženih sredstev ob dospetju;
• naložbo v paket, v katerem so vodilna podjetja iz držav Srednje in Latinske Amerike,
Azije in drugih razvijajočih se gospodarstev, ki trenutno dosegajo nadpovprečno
gospodarsko rast in imajo ugoden makroekonomski položaj.

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.

Obveščamo vas, da bomo 1. februarja 2013 dopolnili Splošne pogoje poslovanja z NLB Osebnimi računi (julij 2012), in sicer,
v 13. točko »Varovanje podatkov« bomo dodali nov stavek, ki se glasi: »Imetnik osebnega računa dovoljuje banki, da izključno v namen iz 14.
člena teh splošnih pogojev (Obravnavanje reklamacij in pritožb strank) ali ob sumu zlorabe posamezne kartice obdeluje vse podatke o imetniku
osebnega računa kartice, s katerimi banka razpolaga.«, v točki 5.2 »BA Maestro kartica« se 11. odstavek dopolni s stavkom: »Banka lahko
izvede blokacijo kartice tudi, če imetnik kartice s kartico posluje na način, ki je v nasprotju s temi splošnimi pogoji ali ki banki povzroči motnje v
delovanju avtorizacijskih sistemov.« 15. točko »Sankcije« bomo dopolnili z besedilom glede obveščanja imetnikov o izvedenem pobotu. V 17.
točki »Prenehanje pogodbe« bomo v tretji odstavek dodali stavek: »Če je imetnik osebnega računa razpolagal s sredstvi za primer smrti, banka
izplača sredstva po predložitvi uradnega dokumenta o smrti in pogodbe, ki je podlaga za tako razpolaganje.« Iz točke 5.1 »Plačilni nalogi« bomo
iz poglavja b) Izvrševanje plačilnih nalogov umaknili besedilo, ki se nanaša na način pretvorbe iz drugih razpoložljivih valut, če se pooblastilo glasi
na valuto, v kateri na osebnem računu ni dovolj sredstev, in to besedilo prestavili v točko 5.4 »Trajni nalogi in direktne bremenitve«. V točki 4.1
»NLB Toli račun« bomo opredelili novo starostno mejo imetnika, ki bo po novem do vključno 8 let. Točko 4.2 »NLB Prvi račun« bomo v celoti
prenovili, med drugim bomo na zahtevo zakonitega zastopnika omogočili razpolaganje s sredstvi na tem računu in opredelili novo starostno
mejo imetnika, ki bo po novem od 9 do vključno 17 let.
Dopolnitve začnejo veljati 1. 2. 2013. Več informacij o spremembi Splošnih pogojev poslovanja z NLB Osebnimi računi boste našli na spletni
strani www.nlb.si/splosni-pogoji-november-2012, v NLB Poslovalnicah ali telefonski številki NLB Kontaktnega centra 01 477 20 00.
Sprememba ure prejema pokojnin in ostalih nakazil ZPIZ na transakcijske račune
30. novembra 2012 bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) bankam in hranilnicam, ki vodijo transakcijske račune upravičencev
(upokojencev in prejemnikov ostalih nakazil ZPIZ-a) prvič posredoval pokojnine in ostala nakazila (nadomestila iz invalidskega zavarovanja,
dodatek za pomoč in postrežbo, invalidnina za telesne okvare …) prek plačilnega sistema za domača kreditna plačila.
Za upravičence, ki opravljajo finančne transakcije po 8. uri zjutraj, to ne predstavlja nobene spremembe. Sprememba bo le pri tistih, ki želijo
razpolagati s svojimi sredstvi iz naslova omenjenih nakazil že pred 8. uro zjutraj (za dvig gotovine na bankomatu, za plačilo preko spletne banke
ali za plačilo z debetno kartico). Sredstva bodo namreč na transakcijskih računih upravičencev na dan izplačila nekoliko pozneje kot sedaj, vendar
najkasneje do odprtja bančnih enot oz. do 8. ure zjutraj.

NLB Strukturiran depozit Farmacija in zdravstvo 2

Vem, da lahko
ujamem pravo
priložnost!
Vpisno obdobje traja od vključno
8. 10. 2012 do vključno 19. 11. 2012.

www.nlb.si/strukturiran-depozit-farmacija-zdravstvo

Kontaktni center: 01 / 477 20 00

Pravno pojasnilo: NLB Strukturiran depozit – Farmacija in zdravstvo 2 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 kakršnegakoli 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 2. NLB d.d. v zvezi s sprejemanjem vplačil v NLB Strukturiran depozit – Farmacija in zdravstvo 2 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. 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.

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.

Več informacij najdete na www.nlbvita.si.

