Z NLB Plačilnimi karticami z EnKo do ugodnosti v trgovinah MASS
Pri plačilu z NLB Plačilnimi karticami z EnKo, na NLB POS terminalih v trgovinah MASS, v času med
15. aprilom in 30. septembrom 2013, v skupni vrednosti 70 evrov ali več, boste prejeli papirni kupon
v vrednosti 5 evrov. Kupon boste lahko unovčili že ob naslednjem nakupu, večjem od 5 evrov, tako da ga
boste predložili prodajalcu. Vsak kupon je veljaven 3 tedne od izdaje. Ko prejmete kupon, se začnejo vaši
nakupi ponovno seštevati in zopet boste deležni kupona za 5 evrov, če bodo nakupi presegli 70 evrov.

Plačilne kartice so zagotovo gotovina prihodnosti, postale pa so tudi nepogrešljive spremljevalke vsakega sodobnega potrošnika
in večina izmed nas si sploh ne predstavlja več življenja brez vsaj ene. Plačevanje z njimi sodi med varnejše oblike poslovanja, ki
se z nenehnim napredkom še izboljšujejo. Zavedati se sicer moramo, da obstajajo določena tveganja, ki pa se jim z upoštevanjem
preprostih nasvetov zlahka izognemo.

Pomembno je, da si spodnje pomembne številke zapišete in jih imate tako vedno pri sebi, če se
zgodi kaj nepredvidenega in boste potrebovali pomoč:
• preklic kartic Visa, MasterCard, BA Maestro, tel. +386 1 477 20 00,
• Western Union, tel. +386 1 477 20 01,
• konzularni odd. Ministrstva RS za zunanje zadeve, tel. +386 1 478 23 05 ali +386 1 478 20 00,
• NLB Welcome - prva bančna pomoč v poslovalnicah NLB Skupine, ki so v Bosni in Hercegovini, Črni Gori, na Kosovu,
v Makedoniji in v Srbiji.

In kaj moram vedeti pred odhodom v tujino?
Počitnice naj bi bile čas, ko se sprostimo in pozabino na vsakdanje skrbi,
zato priporočamo da:
•o
 b potovanjih v tujino, pa naj bo dopustniške ali poslovne narave,
s seboj vzamete (vsaj) dve mednarodni plačilni kartici,
•p
 red odhodom preverite višino razpoložljivega limita,
• s e naročite na prejemanje varnostnih SMS-sporočil,
•p
 oskrbite za varnejše poslovanje z dodatnim zavarovanjem za primer
izgube ali kraje kartice,
•p
 oskrbite za varnost na poti z ustreznimi zavarovanji,
• pred odhodom pravočasno preverite tudi veljavnost vaših plačilnih kartic.
Več nasvetov o varni uporabi vaše plačilne kartice lahko prejmete na telefonski številki 01 477 20 00 in na spletni strani
www.nlb.si/brezskrbno-na-pocitnice.

Z NLB Plačilnimi karticami MasterCard, Visa in Karanta (ne velja za posojilni kartici) lahko
nakupujete tudi na 2-12 obrokov, brez dodatnih obresti, stroškov in dokumentacije.

NLB Klik

Sklenite varčevanje
kar prek NLB Klika
Odslej lahko v NLB Kliku, kjerkoli in kadarkoli,
sklenem varčevanje za otroka, depozit za družinske
počitnice, naročim plačilno kartico ali preverim stanje
na računu … Vedno sem prva na vrsti in še prihranim
pri plačilu položnic. Pod nadzorom imam tudi svoj
proračun in tako vem, koliko sem zapravila za pasje
priboljške in druge razvade. Preprosto.

www.nlb.si/klik

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.

NLB Plačilna kartica – praktična, varna in priročna

