Uživajte v brezskrbnih počitnicah ...

• Preverite veljavnost svoje plačilne kartice
in višino razpoložljivega limita.
• Na počitnice vzemite vsaj dve
mednarodni plačilni kartici.
• Naročite se na varnostno SMS-sporočilo.

• Sklenite dodatno zavarovanje za primer
izgube ali kraje kartice.
• Zapišite si telefonsko številko
+386 1 477 20 00, kamor takoj
pokličite ob izgubi ali kraji kartice.
Več o varnem poslovanju z NLB Plačilnimi
karticami najdete na
www.nlb.si/placilne-kartice!

Plačujte s stilom! Tudi na obroke.
Čeprav še vedno uživamo v poletju, se
prvi šolski dnevi nezadržno bližajo. V
papirnici Leonardo boste zagotovo
našli vse, kar potrebujete. Zdaj
lahko tam z NLB Plačilnimi karticami
MasterCard, Visa in Karanta nakupujete
na obroke.

Z NLB Plačilnimi karticami MasterCard,
Visa in Karanta vam tudi pri številnih
drugih partnerjih omogočamo
plačilo na 2 do 12 enakih obrokov,
brez dodatnih obresti in stroškov
ter brez dodatnega izpolnjevanja
dokumentacije.

ln še koristen nasvet za vse, ki kupujete
v trgovinah Tuš. Na njihovih številnih
prodajnih mestih odslej lahko opravljate
večje nakupe tudi na obroke.

Dogovor o plačilu na obroke sklenete
na prodajnem mestu, ki ponuja storitev
Nakupi na obroke. Za več informacij
povprašajte na prodajnem mestu ali
obiščite www.nlb.si/obroki, kjer je
objavljen seznam vseh partnerjev.

Big Bang Bonus v shemi EnKa
Big Bang Bonus v shemi EnKa ponovno sešteva nakupe in množi ugodnosti! Do konca leta tako vsem
imetnikom NLB Plačilnih kartic z EnKo v Big Bangu ponujajo privlačne ugodnosti, ki so dodaten razlog za
odlične nakupe.
Za vsakih 10 EUR nakupa vam podarijo eno točko. Ko zberete 25 točk, vam Big Bang podari bonus v višini
5 EUR, ki ga lahko unovčite pri enem izmed naslednjih nakupov v obliki takojšnjega popusta.
Preverite še druge ugodnosti naših partnerjev na www.enka.si.

NLB Klik

Izberite svoj motiv kar prek spleta
Odslej lahko naročite svojo najlepšo NLB Plačilno kartico
MasterCard in/ali Visa, kar prek računalnika. Vse, kar
potrebujete, je spletna banka NLB Klik in dostop do
interneta. Prek NLB Klika lahko opravite tudi večino
ostalih bančnih storitev: plačujete položnice in ostale
obveznosti, spremljate vaše prejemke in izdatke,
sklenete depozit, naročite spremembo limita na
osebnem računu, nakazujete denar na varčevalni račun,
naročite trajno obremenitev, varnostne SMS-e in še
marsikaj. Prihranili boste čas in denar.

www.nlb.si/klik

izberi svoj
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.

… z NLB Plačilnimi karticami in
upoštevajte preproste nasvete za njihovo
varno uporabo:

