
• Osebni račun s kartico BA Maestro. 
• Mobilna banka Klikin in NLB Klik. 
• Plačilna kartica Mastercard (1. leto 

brezplačna).
• Paket SMS alarmov in opomnikov. 
• Flik plačila v NLB Pay.
• Osebni skrbnik.

Več na www.nlb.si/paket.

NLB Paket Moj svet
Brezplačen paket za nove stranke,  
stare med 18 in 27 let. 

od 18. do 

27. leta

• Brezplačen račun z mednarodno kartico  
BA Maestro.

• Za starejše od 15 let: mobilna banka 
Klikin, spletna banka NLB Klik, mobilna 
denarnica NLB Pay in takojšnja plačila Flik.

• Brezplačni dvigi na NLB bankomatih.
• Ob odprtju računa: 10 € na račun  

+ darilo.

Več na www.nlb.si/prvi-racun  
in www.nlb.si/najstniki.

NLB Prvi račun
Brezplačen račun za mlajše od 18 let. 

Zakaj je NLB  
prava banka zate?
Če se sprašuješ, kam s privarčevanim denarjem, kako do svojega 
bančnega računa in kartice ali kako plačevati z mobilnim telefonom  
in uporabljati mobilno in spletno banko, ima NLB prave rešitve zate.

do 18. leta



*Neomejeno plačil direktnih obremenitev brez provizije in plačil UPN brez provizije v NLB Kliku, Klikinu in NLB Teledomu. Velja le za nenujna 
domača plačila v evrih v vrednosti do 50.000 €.
**Osnovni limit banka odobri glede na vašo kreditno sposobnost, ki jo oceni v skladu s poslovno politiko banke.
***Zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco na Hrvaškem zavarovalnice Vita. 

NLB Paket Aktivni
Celovit nabor bančnih storitev za brezskrben vsakdan.

• Osebni račun s kartico BA Maestro. 
• Mobilna banka Klikin, NLB Klik in NLB Teledom. 
• Plačilna kartica Mastercard, Visa ali Karanta - plačila na do 60 obrokov. 
• Paket SMS Alarmov in opomnikov in varnostni SMS o uporabi kartice. 
• Nezgodno in turistično*** zavarovanje zavarovalnice Vita. 
• Osnovni limit do 1.200 €**. 
• Flik plačila v NLB Pay. 
• Osebni skrbnik. 

Več na www.nlb.si/paket.

€9,99

€99
na mesec4

Prihranek

€88
na leto59

 Velja za 1 leto ob sklenitvi do 31. 3. 2021.

Ponudba za starše

•  Osebni račun z zlato kartico BA Maestro in Premium obravnavo. 
•  Mobilna banka Klikin, NLB Klik in NLB Teledom. 
•  Plačilna kartica Mastercard, Visa ali Karanta - plačila na do 60 obrokov. 
•  Paket SMS Alarmov in opomnikov in varnostni SMS o uporabi kartic. 
•  Nezgodno in turistično*** zavarovanje zavarovalnice Vita. 
•  Do 20% popust na stroške odobritve stanovanjskega kredita. 
•  4 % NLB popust + do 26 % dodatni Generali paketni 

 popust ob sklenitvi domskega zavarovanja PaketDom. 
•  Osnovni limit do 3.500 €**. 
•  Flik plačila v NLB Pay. 

Več na www.nlb.si/paket.

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

 Velja za 1 leto ob sklenitvi do 31. 3. 2021.

€14,20

€10
na mesec7

Prihranek

€20
na leto85

• Osebni račun s kartico BA Maestro. 
• Mobilna banka Klikin, NLB Klik in NLB Teledom. 
• Plačilna kartica Karanta, Visa (1. leto brezplačna). 
• Nezgodno in turistično*** zavarovanje zavarovalnice Vita. 
• Osnovni limit do 700 €**. 
• Flik plačila v NLB Pay. 
• Osebni skrbnik. 

Več na www.nlb.si/paket.

NLB Paket Osnovni
Izbrane bančne storitve za preprosto poslovanje.

Velja za 1 leto ob sklenitvi do 31. 3. 2021.
(po poteku 1 leta imajo polnoletni do 30. leta 50 % popust)

Do 30. leta 

50% popust

€5,39

€69
na mesec2

Prihranek

€28
na leto32



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

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

Prihranek

00 €**750

NLB Stanovanjski kredit

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.

NLB Osebni kredit  
za stranke vseh bank

Pridobite 
ponudbo

• Do 35.000 € 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.

Akcijske obrestne mere kreditov
Pridejo trenutki, ko potrebujete denar takoj.



Dodana vrednost vsakega paketa.
Mobilna denarnica NLB Pay  
in takojšnja plačila Flik
Mobilna denarnica NLB Pay vam olajša:

• plačevanje nakupov v trgovinah in dvigovanje gotovine –  
oboje lahko opravite kar s telefonom,

• potrjevanje spletnih nakupov - ob plačilu s kartico na spletu prejmete na telefon 
sporočilo in plačilo preprosto potrdite kar v mobilni denarnici (s prepoznavo obraza, 
prstnega odtisa ali številčnim geslom za vstop v NLB Pay),

• nakazovanje denarja sorodnikom in prijateljem -  s takojšnjimi plačili Flik kar prek 
njihove telefonske številke ali e-naslova,

• upravljanje z varnostnimi nastavitvami kartic - omejite lahko delovanje kartice na 
bankomatih, spletu, v tujini ter odklenete ali zaklenete kartico.

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. 

V NLB Kontaktnem centru smo vam na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Večino bančnih 
opravkov in naročil lahko uredite tudi prek video klica, prek mobilne banke Klikin pa 
lahko naročate vse naše storitve in celo sklenete osebni kredit.

Smo edina banka, dostopna 24/7.

01 477 20 00 info@nlb.si

video klic (www.nlb.si) klepet (www.nlb.si)
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