Za bolj varne nakupe s kartico

• svojega PIN-a ne zaupate nikomur
in ga ob vpisu na bankomatu ali
terminalu POS zakrijete z drugo roko,
•kartice ne puščate kar kjerkoli,
• PIN-a ne hranite v denarnici poleg
kartice …
Dodatno se lahko zavarujete še
s storitvijo Varnostno SMS-sporočilo.
Z vključeno storitvijo boste tako na
mobilni telefon, takoj po opravljeni
transakciji s plačilno kartico, prejeli
SMS-sporočilo, v katerem boste našli
vse ključne informacije o nakupu in tudi
telefonsko številko, kamor pokličete
v primeru suma zlorabe vaše kartice.

SMS-sporočilo lahko prejmete za vsako
transakcijo ali pa se odločite, da boste
prejemali sporočila samo o transakcijah
nad določeno vrednostjo.
Varnostno SMS-sporočilo še posebej
priporočamo vsem, ki s svojimi
MasterCard in Visa karticami kupujete
ali nameravate nakupovati prek
spleta. Sporočilo boste dobili za vsak
spletni nakup (pa tudi za vsak dvig na
bankomatu ter plačilo na prodajnem
mestu). Če bi vašo kartico kdo zlorabil,
boste dobili sporočilo o nakupu, za
katerega boste vedeli, da ga niste opravili
in tako boste lahko hitro ukrepali.
Več informacij dobite na
www.nlb.si/varnostno-sporocilo in
v NLB Poslovalnicah.

Kako poteka nakup na obroke?
Na prodajnem mestu povejte, da bi radi
nakup plačali na obroke in nakupujte na
2-12 obrokov. Brez obresti, dodatnih
stroškov in dokumentacije.

največ za 12 mesecev od dneva nakupa.
Z odplačevanjem posamičnih obrokov,
se vam bo tako postopoma sproščal
tudi limit.

Višina vašega nakupa je odvisna od
višine neporabljenega mesečnega limita
na NLB Plačilni kartici, s katero boste
opravili nakup. Limit, ki ga imate na NLB
Plačilni kartici, bo namreč obremenjen
za celotno višino neodplačanega dela
nakupa, in sicer za čas do poplačila
celotne obveznosti nakupa, vendar

Primer:
Na NLB Plačilni kartici imate še 1000
€ neporabljenega mesečnega limita,
od skupaj 1.100 € odobrenega limita.
Opravite nakup v višini 800 €, ki si
ga razdelite na 8 obrokov po 100 €.
Vaš kartični limit bomo obremenili za
celotnih 800 €, vsak mesec pa boste

plačali le 100 € in v tej višini se vam bo
mesečno sprostil tudi limit.
Višino svojega razpoložljivega limita
lahko vedno preverite prek spletne
banke NLB Klik, telefonske banke NLB
Teledom, na NLB Bankomatih ali v NLB
Poslovalnici. Če višina razpoložljivega
limita ne ustreza višini želenega
nakupa, lahko prek NLB Klika ali v
svoji NLB Poslovalnici oddate vlogo za
povišanje limita.

NLB Plačilne kartice

Plačujte s stilom!
Naj vas vaša najljubša fotografija vse leto
spremlja na vaši NLB Plačilni kartici
BA Maestro, MasterCard ali Visa.

www.nlb.si/kartice-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.

Poslovanje s karticami je udobno in
varno. Pomembno pa je, da upoštevate
osnovna pravila varnosti, kot so:

