Plačujte s stilom! Tudi na obroke.
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.
Pomembno!
Pravočasno preverite višino limita na
kartici oziroma kolikšen je preostanek
razpoložljivega limita. Če višina limita
ne ustreza oziroma ocenjujete, da boste
za želeni nakup potrebovali višji limit, se
posvetujte z banko, ki vam lahko limit
začasno poveča.
Porabo po kartici in razpoložljivi limit
lahko redno spremljate prek spletne
banke NLB Klik, telefonske banke NLB
Teledom, na NLB Bankomatih ali v
mesečnih izpiskih. Obiščete lahko tudi
svojo NLB Poslovalnico, kjer vam bodo
z veseljem odgovorili na vsa vprašanja,
povezana s kartičnim poslovanjem.

Na spletnem naslovu www.nlb.si/obroki
boste našli seznam trgovcev in njihovih
številnih prodajnih mest, kjer lahko
kupujete na obroke. Naj naštejemo le
nekaj najbolj poznanih: Tuš, Big Bang,
Nama, Mestna optika, GA-gospodinjski
aparati, Slowatch, Zootic in številni drugi.

Moja najlepša … kartica
Zagotovo ste si tudi vi že zaželeli, da bi bila vaša najljubša plačilna kartica tudi vaša najlepša. In zagotovo ste tudi pomislili, kako fino
bi bilo, če bi vas z nje ob vsakem plačilu veselo gledala ljuba oseba ali bi obujali spomine na čas, ko je bil vaš psiček še čisto majčkena
kepica … Od zdaj je vse to uresničljivo!

Do zdaj sta se kar dve tretjini imetnikov NLB Plačilnih kartic MasterCard in/ali Visa odločili za oblikovanje
kartice s fotografijo iz domačega arhiva. Prevladujejo srečni in nepozabni trenutki s počitnic, fotografije
otrok in hišnih ljubljenčkov.
Torej, oblikujte si tudi vi svojo NLB Plačilno kartico MasterCard in/ali Visa po svojem okusu in plačujte s stilom.
Več: www.nlb.si/kartice-motiv

NLB Plus

NLB Plus - otročje lahko!
Vaša sredstva z osebnega računa se lahko
avtomatsko prelivajo na bolje obrestovan račun.
Sredstva, ki jih imate na NLB Osebnem računu,
so lahko bolje obrestovana. NLB Plus omogoča
samodejni prenos sredstev med vašim osebnim
in varčevalnim računom. Sproti, vsak mesec,
teden ali celo vsak dan – kot boste izbrali.
NLB Plus omogoča tudi prenos sredstev med
dvema NLB Osebnima računoma.

www.nlb.si/plus

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.

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, na katerih
lahko kupujete na obroke, so označena
s prepoznavno nalepko »Nakupi na
obroke«, več o storitvi 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

