1. opomin
Opomin pred odstopom od pogodbe
Odstop od pogodbe

do višine zamudnih obresti, vendar največ 0,42 EUR
do višine zamudnih obresti, vendar največ 0,92 EUR
do višine zamudnih obresti, vendar največ 1,80 EUR

Ob vsakem poslanem opominu bomo zaračunali tudi nadomestilo v višini 3,00 EUR za vodenje zapadlih neplačanih terjatev.
S spremembami bomo dopolnili tudi Splošne pogoje poslovanja s plačilnimi karticami za fizične osebe – potrošnike, tako da
bomo v 5. členu dodali naslednje besedilo:
»V primeru neporavnane obveznosti banka imetniku kartice ob vsakem poslanem opominu zaračuna tudi stroške
upravljanja z zapadlimi neplačanimi terjatvami. Stroške opomina in stroške upravljanja z zapadlimi neplačanimi terjatvami
banka zaračunava v skladu s tarifo banke«.
Prav tako bomo 1.6.2012 v Splošnih pogojih poslovanja s plačilnimi karticami za fizične osebe – potrošnike spremenili
besedilo, ki se nanaša na poravnavanje obveznosti po plačilni kartici. V 5. členu, tretji odstavek se v celoti črta naslednji stavek:
»V primeru, da je dan zapadlosti plačila nedelovni dan (sobota, nedelja, praznik), bo banka izvedla plačilo prvi naslednji
delovni dan«.
Prav tako se v 5. členu spremeni del četrtega odstavka, tako da po novem glasi: »V primerih, ko imetnik kartice ne plača svoje
obveznosti preko direktne obremenitve bo limit na kartičnem računu sproščen:
- naslednji delovni dan, če prispe plačilo na račun banke do 13.30 ure,
- drugi delovni dan, če prispe plačilo po 13.30 uri.«
V 13. členu se v prvem stavku črta besedilo: »(na papirju)«.

Obveščamo vas, da bomo na NLB Plačilnih karticah MasterCard in Karanta (ne velja za posojilni kartici MasterCard
in Karanta) predvidoma v marcu 2012 uvedli dodatno storitev »Nakup na obroke«. Storitev bo omogočala možnost plačila
nakupa na od 2 do 12 enakih obrokov pri izbranih trgovcih.
Z dnem uvedbe se bodo spremenili tudi Splošni pogoji poslovanja s plačilnimi karticami za fizične osebe. Hkrati bomo z dnem
uvedbe omogočili pridobitev informacij o storitvi na www.nlb.si in na izbranih prodajnih mestih, ki bodo označena z nalepko
NLB Nakup na obroke.

NLB Depozit

NLB Depozit je pomemben
del varnostne rezerve
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Vsi imamo želje, večje in manjše. Za brezskrben in varen
finančni vsakdan je pomembno, da si najprej oblikujemo
varnostno rezervo. Ob sklenitvi NLB Depozita do konca
marca višja obrestna mera in dodatek za varčnost*.
Obiščite svetovalca za osebne finance v katerikoli
NLB Poslovalnici.
* Dodatek za varčnost je odvisen od višine že privarčevanih sredstev pri NLB,
NLB Viti ali NLB Skladih. Velja za vezave v EUR, ki so daljše od 91 dni.

www.nlb.si/varnostna-rezerva

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.

Obvestilo za imetnike NLB Plačilnih kartic
Vse imetnike NLB Plačilnih kartic obveščamo, da bomo 1.6.2012 spremenili ceno pošiljanja opominov, ki jih pošiljamo v
primeru neplačanih mesečnih obveznosti. Prav tako bomo od 1.6.2012 pričeli z zaračunavanjem upravljanja z zapadlimi
neplačanimi terjatvami. Nove cene so naslednje:

