Ali ste vedeli, da ste imetniki NLB Plačilnih kartic tudi
nezgodno zavarovani?

Vsi imetniki NLB Plačilnih kartic
Karanta, Visa in MasterCard lahko
mirneje uživate življenje, saj ste nezgodno
zavarovani za primer nezgodne smrti in
za primer popolne trajne invalidnosti kot
posledice nezgode.
Obseg zavarovalnega kritja
Zavarovanje krije nezgodno smrt in
popolno trajno invalidnost kot posledico
nezgode. Imetniki NLB Plačilnih kartic ste
nezgodno zavarovani za:
• primer nezgodne smrti v višini
1.252 evrov,
• primer 100-odstotne trajne invalidnosti
v višini 6.260 evrov.
Več informacij najdete na
www.nlb.si/placilne-kartice-zavarovanje.
Imetniki poslovnih kartic MasterCard ter osebe, ki jim je v celoti odvzeta opravilna sposobnost niso zavarovani. Za nezgodo se šteje vsak nenaden, od zavarovančeve volje neodvisen dogodek, ki deluje
od zunaj in naglo na zavarovančevo telo ter ima za posledico njegovo smrt ali popolno trajno invalidnost. Pogodbo o nezgodnem zavarovanju smo sklenili z NLB Vito, življenjsko zavarovalnico, d.d.,
Ljubljana. Na podlagi zavarovanja pa upravičenci ob morebitni nezgodi prejmete zavarovalnino oziroma odškodnino za posledice nezgode.

Imetniki NLB Zlatih kartic MasterCard ste zavarovani tudi v tujini, in sicer vam turistično zavarovanje
v tujini z asistenco krije stroške zdravljenja zaradi nepredvidene bolezni ali posledic nezgode, ki se pojavijo ali
nastanejo med potovanjem ali bivanjem v tujini, kakor tudi strošek prevoza v domovino, ki ga odredi zdravnik.
Več informacij najdete na www.nlb.si/turisticno-zavarovanje.

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.

Nikoli ne moremo vedeti, kaj vse se
nam zgodi na življenjski poti. Dobro
je, da se tega zavedamo in smo pred
nepredvidljivimi dogodki zavarovani.

