Z NLB Plačilnimi karticami brezskrbno na pot
1. Ko greste na pot, imejte s seboj vsaj dve mednarodni plačilni kartici:
• za dvige gotovine prvenstveno uporabljajte NLB BA Maestro kartico,
• za plačevanje uporabljajte NLB Plačilno kartico MasterCard in/ali Visa.
2. Pred potovanjem preverite veljavnost vaše kartice.
3. Pred potovanjem preverite razpoložljiv limit na kartici.
4. P oskrbite za varnost na poti - imetniki NLB Plačilnih kartic MasterCard, Visa in Karanta ste nezgodno zavarovani vse dni
v obdobju veljavnosti kartice, za primer nezgodne smrti in za primer popolne trajne invalidnosti kot posledico nezgode.
NLB Zlati MasterCard pa ima vključeno tudi nezgodno zavarovanje z asistenco v tujini.
5. L očeno od kartic in osebnih dokumentov shranite vse pomembnejše telefonske številke, ki vam utegnejo priti prav,
če boste potrebovali pomoč.
Da boste prepričani, da svojo kartico uporabljate samo vi, se naročite na prejemanje Varnostnih SMS-sporočil. Sporočilo lahko
prejmete ob vsakem plačilu s kartico, tudi pri nakupih prek telefona ali spleta, tako ob uporabi kartice v Sloveniji kot v tujini.

NLB Klik

izberi svoj
motiv

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.
Za več informacij obiščite najbližjo NLB Poslovalnico, nas pokličite na 01 477 20 00 ali obiščite www.nlb.si/klik.

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.

5 nasvetov za brezskrbno potovanje:

