Plačevanje na obroke še nikoli ni bilo tako preprosto!
• število obrokov in svoj nakup
potrdite le z vnosom številke PIN?
• ni potrebno izpolnjevati dodatne
dokumentacije in nimate dodatnih
stroškov?
Pomembno je le, da 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. Uporabniki NLB Klika

ali NLB Teledoma lahko to opravite kar
prek svoje spletne oziroma telefonske
banke. Preprosto, kajne?
Preklikajte www.nlb.si/obroki
in poiščite prodajna mesta v svoji
neposredni bližini, kjer lahko kupujete
na obroke. Naj naštejemo le nekaj
najbolj poznanih: Trgovine Spar in
Interspar, trgovine GA-gospodinjski
aparati, Hervis, Tuš, veleblagovnica
Nama, Comshop, Big Bang…
* Ne velja za NLB Posojilni kartici MasterCard in
Karanta.

Izkoristite še zadnje EnKa ugodnosti
Pridobivanje EnKa ugodnosti, kot ste jih poznali doslej, bomo s 1. 11. 2013 ukinili. Na voljo je torej še kar nekaj časa, da izkoristite
še zadnje ugodnosti, ki smo jih pripravili skupaj z EnKa partnerji.
Na spletni strani www.enka.si lahko poiščete tiste EnKa Enkratna partnerje, ki vam nudijo takojšen popust ob plačilu z NLB
Kartico z EnKo, za super privlačne ugodnosti pa obiščite še:
• prodajalne MASS, kjer vas za vsakih 70 evrov skupnih nakupov nagradijo z bonom za 5 evrov (kampanja velja do 30. 9. 2013).
• prodajna mesta Zlatarne Celje, kjer vam za vsakih 10 evrov nakupa podarijo 1 točko, za 50 zbranih točk pa prejmete darilni bon
v vrednosti 25 evrov.
• Center Harmonija Mengeš, kjer lahko točke, ki ste jih z nakupi pridobivali skozi celo leto, porabite za privlačne nagrade
(kampanja traja do 31. 10. 2013).

Največ dobrih
razlogov
V okviru naložbenega življenjskega zavarovanja
NLB Naložba Vita Multi lahko v vseh NLB
Poslovalnicah do 4. oktobra 2013 sklenete nov
investicijski paket NLB Vita Južna, srednja in
vzhodna Evropa.
NLB Naložba Vita Multi vam ponuja:
• življenjsko in nezgodno zavarovanje brez
plačila dodatne premije;
• najmanj 20-odstotni donos, če je donos
podsklada ob dospetju pozitiven;
• 100-odstotno garancijo v paket vloženih
sredstev na dan dospetja paketa.
www.nlbvita.si

080 87 98

Zavarovanje trži in sklepa zavarovalnica NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana. Zavarovanje tržijo poslovne enote NLB d.d. in Banke Celje d.d. Banki pri tem nastopata kot zavarovalna posrednika ter
za donose in izplačilo glavnice ne jamčita. NLB Naložba Vita Multi ni depozit in ni vključena v sistem zajamčenih vlog. NLB Naložba Vita Multi je naložbeno življenjsko zavarovanje, pri katerem je donos odvisen
od gibanja vrednosti enot investicijskih skladov. Tveganje, da bi bil lahko znesek izplačila naložbenega življenjskega zavarovanja nižji od zneska vplačila v naložbeno življenjsko zavarovanje, prevzema sklenitelj
zavarovanja. Za plačilo zavarovalne vsote in/ali odkupne vrednosti police jamči NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana.

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.

Zagotovo že veste, da NLB Plačilne
kartice MasterCard, Visa in Karanta
(ne velja za posojilni kartici) omogočajo
plačevanje na obroke na več kot 3000
prodajnih mestih po vsej Sloveniji.
Pa ste vedeli tudi, da:
• plačevanje na obroke omogoča
že vaša obstoječa kartica* in ne
potrebujete nove?
• lahko svoj nakup porazdelite na
2 – 12 enakih obrokov?
• odločitev o plačilu na obroke
sprejmete neposredno na
prodajnem mestu?

