Že veste, kaj boste počeli 24. maja med 20.30 in 24. uro?
Rezervirajte si večer samo zase in večerno nakupovanje
v veleblagovnici Nama v Ljubljani in Škofji Loki. Vse imetnike
NLB Plačilnih kartic čakajo prav posebni popusti, nagradne igre
in zanimiv zabavni program.

Nakupi na obroke z NLB Plačilnimi karticami
Kako? Z NLB Plačilno kartico MasterCard in/ali Karanta.*
Kje? Na vseh prodajnih mestih, označenih z nalepko Nakupi na obroke.
Na koliko obrokov? Od 2 do 12 obrokov, brez obresti in brez stroškov.**
Višina nakupa? Je odvisna od višine neporabljenega limita, ki ga imate na
NLB Plačilni kartici, s katero boste opravili nakup.***
Dodatna dokumentacija? Ni potrebna.
Še nimate svoje NLB Plačilne kartice MasterCard ali Karanta? Obiščite
katerokoli NLB Poslovalnico in zahtevajte svojo! Imetniki NLB Klika lahko zahtevek
za svojo novo kartico oddate kar prek spletne banke.
Več informacij: www.nlb.si/obroki
* Ne velja za NLB Posojilni kartici MasterCard in Karanta ter NLB Poslovno kartico MasterCard.
** Število in višina obrokov sta določena s strani posameznega prodajnega mesta.
*** Limit, ki ga imate na NLB Plačilni kartici, bo obremenjen za celotno višino neodplačanega dela nakupa,
in sicer za čas do poplačila celotne obveznosti nakupa, vendar največ za 12 mesecev od dneva nakupa.
Z odplačevanjem posamičnih obrokov, se vam bo postopoma sproščal tudi limit.

Moja najlepša … kartica
Zagotovo ste si že večkrat zaželeli, da bi vaša najljubša plačilna kartica postala tudi vaša najlepša. In zagotovo ste si tudi
zamislili, kako bi izgledala in kako fino bi bilo, če bi vas z nje ob vsakem plačilu veselo gledala vaša ljuba oseba ali bi obujali
spomine na dneve, ko je bil vaš psiček še čisto majčkena kepica … Odslej je vse to uresničljivo, saj si lahko oblikujete
NLB Plačilno kartico MasterCard in/ali Visa po svojem okusu. Popolnoma preprosto. Vse, kar morate storiti, je, da obiščete
spletno stran www.nlb.si/kartice-motiv in sledite navodilom v spletni aplikaciji.
Kartico si lahko oblikujete na tri načine*:
- izberite eno izmed fotografij, ki smo jih umestili v galerijo,
- odločite se za svojo najljubšo fotografijo iz domačega arhiva ali
- si s pomočjo risarke izrišite čisto svojo, tako, ki je zagotovo ne bo imel nihče drug.
Z novo kartico bo odgovor na vprašanje, kako boste plačali, preprost. S stilom!
Izbira motiva je na voljo na NLB Plačilnih karticah:

* NLB Plačilno kartico si lahko oblikujete na način in pod pogoji, določenimi v splošnih pogojih za storitev Izbor motiva na kartici.

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.

Večerni nakupi v Nami

