Lepi trenutki izpolnjujejo.

Srečno 2013!

50 evrov lahko unovčite za potovanja kataloga Sanjska potovanja, najkasneje do 31 .12. 2012. Velja za prijavo
oziroma rezervacijo (voucher). Minimalna vrednost prijave za vse prijavljene osebe na rezervaciji je 1.800 evrov.*
25 evrov pa lahko unovčite za jesensko-zimske počitnice ali potovanja ter zimovanja, najkasneje do
31. 12. 2012. Velja na prijavo oz. rezervacijo (vouhcer). Minimalna vrednost prijave za vse prijavljene osebe na
rezervaciji je 500 evrov.* Popust ne velja za ponudbo »First Minute – počitnice 2013«.
* Popusti se ne seštevajo, niso unovčljivi in ne veljajo za ponudbe v zadnjem hipu, first minute ponudbe ter druge akcije Kompas d.d.
Popust uveljavljate s predložitvijo bančnega izpiska na prodajnih mestih Kompas d.d. in velja za eno rezervacijo (voucher).

Obvestilo za imetnike NLB Plačilnih kartic
S 1. 3. 2013 bomo dopolnili Splošne pogoje poslovanja s plačilnimi karticami za fizične osebe – potrošnike. Dopolnjena bodo naslednja poglavja:
• Dopolni se 5. poglavje: »Pogoji poravnave obveznosti imetnika kartice in pogoji posojila na posojilni kartici« in sicer v delu, ki se nanaša na
izvajanje pobotov iz dobroimetja na računih za poplačilo zapadlih in neporavnanih obveznostih.
• Dopolni se 10. poglavje: »Prenehanje pravice uporabe kartice in odpoved pogodbe« in sicer v delu, ki se nanaša na blokacijo kartice.
• Dopolni se 12. poglavje: »Varovanje osebnih podatkov« in sicer v delu, ki se nanaša na obdelovanje osebnih podatkov v primeru obravnavanja
pritožb, reklamacij ali suma zlorabe kartice.
• Dopolni se 13. poglavje: »Spreminjanje splošnih pogojev« in sicer v delu, ki se nanaša na način obveščanja o spremembah splošnih pogojev.
Več informacij o dopolnitvah Splošnih pogojev poslovanja s plačilnimi karticami za fizične osebe – potrošnike najdete na www.nlb.si, v NLB
Poslovalnicah ali na telefonski številki 01 477 20 00.

Želite nakupovati na obroke brez obresti?
Z NLB Plačilnimi karticami MasterCard,
Visa in Karanta (ne velja za NLB Posojilni
kartici MasterCard in Karanta ter NLB
Poslovno kartico MasterCard) lahko na
več kot 1000 prodajnih mestih nakup
plačate na od 2 do 12 obrokov (o številu
obrokov in najnižjem znesku obroka
povprašajte na prodajnem mestu, kjer
želite opraviti nakup). Prodajna mesta

so označena s prepoznavno nalepko
»Nakupi na obroke«, več o storitvi in
seznam prodajnih mest, pa je na voljo
na spletnem naslovu www.nlb.si/obroki.
Storitev prinaša številne prednosti. Nakup
lahko opravite preprosto, hitro, brez
dodatne dokumentacije ter brez dodatnih
obresti in stroškov. Odločitev o nakupu na
obroke sprejmete neposredno ob plačilu

na prodajnem mestu. Višina nakupa
je odvisna od višine neporabljenega
limita na NLB Plačilni kartici, s katero
boste opravili nakup. Limit, ki ga imate
na NLB Plačilni kartici, bo obremenjen
za celotno višino neodplačanega dela
dolga. Z odplačevanjem posamičnih
obrokov se vam bo tako postopoma
sproščal tudi limit.

NLB Plačilne kartice

Želite nakupovati na
obroke brez obresti?
Izberite zanesljiv in ugoden način – NLB Plačilne
kartice MasterCard, Visa in/ali Karanta. Za več
informacij vprašajte na prodajnem mestu ali
preklikajte www.nlb.si/obroki.
*Ne velja za NLB Posojilni kartici MasterCard in Karanta ter NLB
Poslovno kartico MasterCard.

www.nlb.si/obroki

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.

Kompas vam podarja 50 evrov za Sanjska potovanja
in 25 evrov za počitnice in potovanja

