… in naj vas ne pestijo skrbi, če je seznam novoletnih zaobljub in ciljev
dolg, ob tem pa se sprašujete, kako imeti porabo na plačilnih karticah
pod nadzorom. 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 pa je pomembno, da boste tako popolnoma prepričani,
da ste s svojo 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 Zlatega MasterCarda je
prejemanje varnostnih SMS-sporočil brezplačno.
Redno spremljanje kartične porabe pa je priporočljivo tudi
v spletni banki NLB Klik, saj si tako lahko zagotovite, da vas poraba ne
bo presenetila in da ne boste presegli limita, ki ste si ga začrtali. Da bo
poslovanje s spletno banko NLB Klik čim bolj varno, se tudi v tem primeru
odločite za prejemanje brezplačnih SMS-obvestil. Tako boste ob vsakem
vstopu v spletno banko o tem obveščeni.

Sprememba nekaterih nadomestil za NLB Plačilne kartice
Obveščamo vas, da bomo 1. aprila 2014 spremenili višino nekaterih nadomestil za NLB Plačilne kartice. Več o spremembah
nadomestil boste našli na spletni strani http://www.nlb.si/obrestne-mere, v NLB Poslovalnicah ali na telefonski številki NLB
Kontaktnega centra 01 477 20 00.
Uvedba novega nadomestila ob redni obnovi BA/Maestro kartic pooblaščenih oseb
1.4.2014 uvajamo novo nadomestilo, ki ga bomo zaračunavali ob redni obnovi Ba/Maestro kartic pooblaščenih oseb. Višina
nadomestila bo znašala 6,00 EUR za posamezno kartico. Nadomestila ne bomo zaračunavali ob redni obnovi Ba/Maestro
kartic pooblaščenih oseb na NLB Toli računu in na NLB Prvem računu.

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.

Naj bo tudi začetek leta lep …

