
Zakaj je NLB  
prava banka za vas?

Edina banka, 
dostopna 24/7

Strokovni 
bančni svetovalci 

in upravljavci 
premoženja

Najboljša 
ponudba 

NLB Kreditov

Akcijske

obrestne

mere

Posebna ponudba za zaposlene:



Pridejo trenutki, 
ko potrebujete 
denar takoj.

Akcijske 

obrestne 

mere 

kreditov

NLB Osebni kredit  
za stranke vseh bank

**Primer: Odobritev kredita v višini npr. 50.000 evrov s cenitvijo ene nepremičnine.
*Krediti z odplačilno dobo od 85 do 120 mesecev se odobravajo v omejenem obsegu, v skladu s poslovno politiko banke.

NLB Stanovanjski kredit

Če sklenete stanovanjski kredit, zavarovan s 
hipoteko, so stroški odobritve brezplačni.

Prihranek

00 €**750

Pridobite 
ponudbo

Odobritev 

v 1 uri

Celovite 

stanovanjske 

rešitve

Pridobite 
ponudbo

• Z odplačilom do 30 let.
• Tudi za zaposlene za določen čas.
• Brez stroškov vodenja kredita.
• Ugodnosti za nakup pohištva.
• Možnost odloga začetka odplačevanja glavnice 

kredita do 6 mesecev.
• Naročilo kredita tudi prek video klica 24/7.
• Kreditna ponudba tudi prek spletnega obrazca.
• Pri gradnji hiše na ključ lahko v zavarovanje 

sprejmemo hišo, ki se gradi s sredstvi kredita.

• Do 30.000 € z odplačilom  
do 120* mesecev.

• Mesečni obrok že od 30 € naprej.
• Brez stroškov vodenja kredita.
• Naročilo kredita tudi prek  

video klica 24/7.
• Kreditna ponudba tudi prek  

spletnega obrazca.
• Hitra odobritev: v poslovalnici v 1 uri,  

prek Klikina v nekaj minutah.



NLB Paket Aktivni
Celovit nabor bančnih storitev za brezskrben vsakdan.

*Neomejeno plačil direktnih obremenitev brez provizije in plačil UPN brez provizije v NLB Kliku, Klikinu in NLB Teledomu.
**Zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco na Hrvaškem zavarovalnice Vita. 

€9,40

€70
na mesec4  Velja za 1 leto ob sklenitvi do 30. 10. 2020.

Prihranek

€40
na leto54

NLB Paket Premium
Za vse, ki želite in potrebujete več.

€13,30

€65
na mesec6

Prihranek

€80
na leto79  Velja za 1 leto ob sklenitvi do 30. 10. 2020.

• Osebni račun s kartico BA Maestro.
• Osnovni limit do 500 €.
• Mobilna banka Klikin, NLB Klik in NLB Teledom.
• Plačilna kartica Mastercard, Visa ali Karanta - plačila na do 60 obrokov.
• Varnostni SMS o uporabi kartice Mastercard, Visa ali Karanta.
• Nezgodno in turistično** zavarovanje zavarovalnice Vita.

Več na www.nlb.si/paket.

• Osebni račun z zlato kartico BA Maestro in Premium obravnavo.
• Osnovni limit do 2.400 €.
• Mobilna banka Klikin, NLB Klik in NLB Teledom.
• Plačilna kartica Mastercard, Visa ali Karanta - plačila na do 60 obrokov.
• Varnostni SMS o uporabi vseh vaših kartic.
• Nezgodno in turistično** zavarovanje zavarovalnice Vita.

Več na www.nlb.si/paket.



• Osebni račun s kartico BA Maestro.
• Osnovni limit do 300 €.
• Mobilna banka Klikin, NLB Klik in NLB Teledom.
• Plačilna kartica Mastercard 50 % ceneje.
• SMS-Alarmi in Opomniki.

Več na www.nlb.si/paket.

NLB Paket Mladostni
Za mlade in mlade po srcu, ki potrebujete digitalne bančne storitve.

€3,99

€00
na mesec0

Velja za 1 leto ob sklenitvi do 30. 10. 2020. 
(po poteku 1 leta imajo polnoletni do 27. leta 50 % popust)

Prihranek

€88
na leto47

• Brezplačen račun s kartico BA Maestro.
• Za starejše od 15 let: mobilna banka Klikin, NLB Klik, mobilna denarnica  

NLB Pay in takojšnja plačila Flik.

Več na www.nlb.si/prvi-racun.

NLB Prvi račun
Brezplačen račun za prve finančne korake.

• Mobilna banka Klikin.
• Osebni račun s kartico BA Maestro.
• SMS-Alarmi in Opomniki.

Več na www.nlb.si/paket.

NLB Paket Digitalni
Svet digitalnega bančništva iz udobja vašega doma.

€3,99

€00
na mesec0  Velja za 3 mesece ob sklenitvi do 30. 10. 2020.

Prihranek

€97
za tri mesece11

Sklenitev 

24/7 prek 

spleta



Dodana vrednost vsakega paketa.
Mobilna denarnica NLB Pay  
in takojšnja plačila Flik
Plačujte brezstično kar s telefonom, denar pa nakažite 
prek imenika - tudi tistim, ki imajo račun pri drugi banki.

Izredni limit 

Za mlade do 27. leta

Pri limitu 1.000 € krijemo 100 % stroškov 
odobritve (3,10 % od zneska). 

00 €
Prihranek

na leto31

Za zaposlene 

Pri limitu 2.000 € krijemo 100 % stroškov 
odobritve (3,10 % od zneska). 

Prihranek

00 €
na leto62

Ko potrebujete več, kot imate na računu, je izredni limit hitra in enostavna rešitev. 

Za varnejšo prihodnost.
Zavarovalnica Vita in NLB Skladi
20 % popust na vstopne stroške pri vplačilu enkratne premije ob  
sklenitvi naložbenega življenjskega zavarovanja NLB Vita Varčevanje +  
(opcija zame) ali NLB Vita Varčevanje + Senior z minimalno premijo 3.000 €. 

20 % popust na vstopne stroške ob enkratnih vplačilih v podsklade krovnega sklada NLB 
Skladi. NLB Skladi - najboljša slovenska Družba za upravljanje v zadnjih 10 letih po izboru 
revije Moje finance.

Prihranek

00 €
na leto30

Ob predpostavki enkratnega plačila 10.000 € 
in znižanih vstopnih stroških, ki za ta primer 
znašajo 1,2 %, namesto 1,5 %.

20 %  
popust na 

vstopne 

stroške

Popust velja do 15. 12. 2020.

Prihranek

23 €
na leto43

Ob predpostavki vplačila 10.000,00 € v podsklad: 
Delniški in znižanih vstopnih stroških, ki za ta 
primer znašajo 1,80 % namesto 2,25 %.



V NLB Kontaktnem centru smo vam na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Nudimo 
vam tudi video klic z našimi svetovalci, ki vam omogoča naročilo ponudbe ter 
oddajo vloge za stanovanjski in osebni kredit. Prek spodaj navedenih kontaktov pa 
lahko pridobite tudi:

• informacije o bančni ponudbi,
• informativne izračune za kredite, varčevanja ...,
• sestanek v poslovalnici po vaši želji,
• najbolj aktualne novosti, 
• tehnično podporo na daljavo v primeru težav s spletno banko in še mnogo več.

Smo edina  
banka,  
dostopna  
24/7.

01 477 20 00

video klic

klepet

info@nlb.si

www.nlb.si

Video klic Klepet

Za več informacij so vam na voljo tudi mobilni bančniki. 

mobilni.bancnik@nlb.si
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