Pravila za izbiro motiva
Motiv, ki ste ga izbrali za oblikovanje NLB Plačilne kartice, ne sme vsebovati (ali se sklicevati na):

Motiv mora ustrezati naslednjim tehničnim zahtevam:
Format: jpg, jpeg ali png.
Največja dovoljena velikost datoteke: 20 MB.
Najmanjša velikost datoteke: 1011 x 638 (638 x 1011), 300 dpi.
Datoteka mora biti manjša od 3344 x 5017 točk.
Banka si pridržuje pravico, da po lastni presoji in brez navedbe razloga spremeni ali dopolni ta pravila za izbiro motiva.
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• f otografij, slik, grafik ali drugega gradiva znanih oziroma javnih oseb, glasbenikov, politikov, igralcev, športnikov,
risanih ali računalniških junakov ipd.;
• f otografij, slik ali drugega gradiva, pri katerem obstaja avtorska pravica nekoga drugega;
• imen podjetij in tržnih znamk, logotipov, sloganov, umetniških del, zaščitenega gradiva ali tržnih znamk;
• ž aljivih in izzivalnih slik, grafik oziroma drugega gradiva z verskimi, rasističnimi, sovražnimi, nasilnimi ali
političnimi sporočili v vseh oblikah;
• ž aljivih motivov ali motivov s seksualno vsebino;
•g
 olote ali delne golote;
• f otografij, ki prikazujejo tobak, droge, igre na srečo, strelno orožje ali farmacevtske izdelke;
• f otografij, slik ali grafik državnih ali nacionalnih simbolov;
• f otografij (slik) plačilne valute ali denarja;
• t elefonskih številk, naslovov, spletnih naslovov, številk računov ali osebnih številk;
•n
 asilne ali druge žaljive, rasistične, sovražne, poniževalne ali nespodobne vsebine ter fotografij, slik ali drugega
gradiva družbeno nesprejemljivih skupin;
•n
 abožne vsebine in podob, ki prikazujejo mnenja ali prepričanja političnih, religioznih skupin;
•p
 odob, ki prikazujejo nelegalno ali protidružbeno vedenje in kulturno ali družbeno občutljive teme;
•m
 otivov, simbolov ali logotipov olimpijskih iger ali drugih športnih tekmovanj ali dogodkov;
•b
 esedil in sloganov marketinških ali promocijskih sporočil;
• k letvic, obrekovanj ali vsebin, ki kršijo kakršna koli pravila ali zakone, ki so jim podvrženi;
•b
 esedil v tujem jeziku ali tuji pisavi;
• č rtnih kod;
• k akršne koli oblike samopromocije (osebna/poslovna kartica, vizitka);
• f otografij (slik) oziroma vsebine fotografij (slik), ki bi po oceni banke lahko kakor koli vplivala na sprejemanje
kartic na prodajnih mestih oziroma pri tem povzročala težave;
• v sebin in elementov, ki bi lahko kakor koli ogrozili varnostne elemente na kartici ali bi lahko imeli za posledico
njeno zlorabo;
• v sebin in grafičnih dizajnov, ki bi lahko kakor koli drugače ogrozili ugled ali povzročili škodo NLB d.d. ali
kartičnim sistemom MasterCard ali VISA.

