Obrestne mere za varčevalne
vloge fizičnih oseb, ki niso
več del redne ponudbe
Spoštovani!
Obrestne mere navedene v tem letaku so veljavne od 1.2.2011 dalje do spremembe.
Informacije o spremembah obrestnih mer so dostopne v poslovalnicah banke na spletni strani banke na naslovu www.nlb.si . V
nadaljevanju navedene obrestne mere se nanašajo na vloge, katerih veljavnost še ni potekla, banka pa novih pogodb pod temi pogoji več
ne sklepa. Natančnejši pogoji in opisi storitev so opredeljeni v pogodbah.

Tolarska varËevalna knjiæica*

V mesecu novembru 2005 je banka izvedla preoblikovanje tolarskih varËevalnih knjižic v veËvalutne varËevalne raËune. Informacije o
veljavnih obrestnih merah za privarËevana sredstva na varËevalnih raËunih banka objavlja v letaku Obrestne mere in stroški za depozite in
varËevanja fiziËnih oseb ter na spletnem portalu banke.

Tolarska varËevalna knjiæica z napovedjo dviga**

V mesecu novembru 2005 je banka izvedla preoblikovanje tolarskih varËevalnih knjižic z napovedjo dviga 31 oziroma 91 dni v veËvalutne
varËevalne raËune. Informacije o veljavnih obrestnih merah za privarËevana sredstva na varËevalnih raËunih banka objavlja v letaku
Obrestne mere in stroški za depozite in varËevanja fiziËnih oseb ter na spletnem portalu banke.

Devizna varËevalna knjiæica, Evro varËevalni raËun *

V mesecu decembru 2005 je banka izvedla preoblikovanje deviznih varËevalnih knjižic in evro varËevalnih raËunov v veËvalutne varËevalne
raËune. Informacije o veljavnih obrestnih merah za privarËevana sredstva na varËevalnih raËunih banka objavlja v letaku Obrestne mere in
stroški za depozite in varËevanja fiziËnih oseb ter na spletnem portalu banke.

Evro varËevalni raËun za mlade*

V mesecu decembru 2005 je banka izvedla preoblikovanje evro varËevalnih raËunov za mlade v veËvalutne varËevalne raËune mladih.
Informacije o veljavnih obrestnih merah za privarËevana sredstva na varËevalnih raËunih banka objavlja v letaku Obrestne mere in stroški
za depozite in varËevanja fiziËnih oseb ter na spletnem portalu banke.

Devizna varËevalna knjiæica z napovedjo dviga**

V mesecu decembru 2005 je banka izvedla preoblikovanje deviznih varËevalnih knjižic z napovedjo dviga 31 oz. 91 dni v veËvalutne
varËevalne raËune.

Valuta
EUR
AUD
CAD
SEK
CHF
GBP
USD
ostale valute (HRK,DKK,NOK,JPY)

obrestne mere za varËevalne raËune preoblikovane iz
deviznih varËevalnih knjiæic z napovedjo dviga
nad 31 dni
0,20
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

nad 91 dni
0,20
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

Obrestne mere so spremenljive. Vse obrestne mere so na letnem nivoju.

Imena varËevanj glasijo na naziv prvotno sklenjenega varËevanja.

*velja za pogodbe sklenjene do 1. 9. 2005

VarËevalcem, ki so imeli že sklenjena varËevanja in depozite v tolarjih,

**velja za pogodbe sklenjene do 1. 5. 2005

so se stanja na dan prevzema evra pretvorila v novo domaËo valuto evro
po teËaju zamenjave (1 EUR = 239,640 SIT).
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Modro varËevanje v SIT***
RoËnost

Modro varËevanje****

Obrestna mera v % letno

RoËnost

Obrestna mera v % letno

do 12 mesecev

3,32

do 12 mesecev

5,09

nad 12 do 24 mesecev

3,42

nad 12 do 24 mesecev

5,19

nad 24 do 36 mesecev

3,62

nad 24 do 36 mesecev

5,29

nad 36 do 48 mesecev

3,82

nad 36 do 48 mesecev

5,39

nad 48 do 60 mesecev

4,02

nad 48 do 60 mesecev

5,49

Obrestne mere so spremenljive. Vse obrestne mere so na letnem nivoju.
***velja za pogodbe sklenjene do 26. 3. 2006
**** velja za pogodbe sklenjene do 31.03.2007
Imena varËevanj glasijo na naziv prvotno sklenjenega varËevanja.
VarËevalcem, ki so imeli že sklenjena varËevanja in depozite v tolarjih,
so se stanja na dan prevzema evra pretvorila v novo domaËo valuto evro po teËaju zamenjave (1 EUR = 239,640 SIT).

Modro varËevanje v SIT*
RoËnost

Obrestna mera v % letno - realni del

do 12 mesecev

0,05

nad 12 do 24 mesecev

0,15

nad 24 do 36 mesecev

0,20

nad 36 do 48 mesecev

0,30

nad 48 do 60 mesecev

0,40

Obrestne mere so spremenljive.
*Velja za pogodbe, sklenjene v SIT(TOM) do 31.10.2003.
Imena varËevanj glasijo na naziv prvotno sklenjenega varËevanja.
VarËevalcem, ki so imeli že sklenjena varËevanja in depozite v tolarjih,
so se stanja na dan prevzema evra pretvorila v novo domaËo valuto evro po teËaju zamenjave (1 EUR = 239,640 SIT).

NLB Varčevanje mladih*
Valuta
EUR

Obrestna mera v % letno
4,54

Obrestne mere so nespremenljive. Vse obrestne mere so na letnem nivoju.
*velja za pogodbe sklenjene do 31. 12. 2007
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NLB Postopno varčevanje*
RoËnost

Obrestna mera v % letno

do 12 mesecev

5,09

nad 12 do 24 mesecev

5,19

nad 24 do 36 mesecev

5,29

nad 36 do 48 mesecev

5,39

nad 48 do 60 mesecev

5,49

Obrestne mere so spremenljive. Vse obrestne mere so na letnem nivoju.
*Velja za pogodbe sklenjene do 31. 12. 2007

NLB Rentno varčevanje*

• Rentno varčevanje z rednimi mesečnimi pologi
• Rentno varčevanje z vezavo depozita
• Depozit za črpanje rente
Valuta

Obrestna mera v % letno

EUR

5,29

CHF

2,88

USD

3,41

NLB Rentno varčevanje**
Valuta

Obrestna mera v % letno - realni del

EUR

0,80

Obrestne mere so spremenljive; .
**Velja za pogodbe, sklenjene v SIT(TOM) do 31.10.2003

Obrestne mere so spremenljive. Vse obrestne mere so na letnem nivoju.
*Velja za pogodbe sklenjene do 31. 12. 2007

NLB Srebrno varčevanje*
Valuta
EUR

Obrestna mera v % letno - realni del
0,20

Obrestne mere so spremenljive.
*Velja za pogodbe, sklenjene v SIT(TOM) do 31.10.2003.

NLB Srebrno varčevanje**
Valuta

Obrestna mera v % letno

EUR

5,29

Obrestne mere so spremenljive.
**Velja za pogodbe, sklenjene do 31.5.2004.

Imena varËevanj glasijo na naziv prvotno sklenjenega varËevanja.
VarËevalcem, ki so imeli že sklenjena varËevanja in depozite v tolarjih,
so se stanja na dan prevzema evra pretvorila v novo domaËo valuto evro po teËaju zamenjave (1 EUR = 239,640 SIT).
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NLB Depozit za 5*
RoËnost

NLB Depoziti s spremenljivo obrestno mero*
Obrestna mera v % letno

RoËnost

Obrestna mera v % letno

do 12 mesecev

5,51

31 do 60 dni

3,78

nad 12 do 24 mesecev

5,66

61 do 90 dni

3,95

nad 24 do 36 mesecev

5,76

91 do 180 dni

4,31

nad 36 do 48 mesecev

5,86

181 do 270 dni

4,74

nad 48 do 60 mesecev

5,96

271 do 365 dni

4,81

od 12 do 23 mesecev

5,01

od 24 do 35 mesecev

5,00

od 36 do 47 mesecev

5,00

od 48 do 59 mesecev

5,00

od 60 mesecev dalje

5,00

Obrestne mere so spremenljive.
*Velja za pogodbe Depozit za 5, sklenjene do 31.5.2004.
V okviru posamezne ročnosti je obrestna mera ustrezna višini pogodbenega
zneska vezave.
Ponudba ne velja za tuje fizične osebe.

Avista varčevalni račun z evidenco
prometa v domači in tuji valuti**
Valuta

Obrestna mera v
% letno

Obrestne mere so spremenljive.
* Velja za pogodbe Depozit s spremenljivo obrestno mero,
sklenjene do 30.6.2004.

NLB Varčevalni račun***				
NLB Varčevalni račun z evidenco
prometa ***
NLB Varčevalni račun mladih ***

EUR

0,20

AUD

0,05

CAD

0,05

SEK

0,05

CHF

0,05

GBP

0,05

USD

0,05

EUR

0,20

JPY

0,01

AUD

0,05

ostale valute (HRK,DKK,NOK, HUF)

0,05

CAD

0,05

SEK

0,05

CHF

0,05

GBP

0,05

USD

0,05

JPY

0,01

ostale valute (HRK,DKK,NOK)

0,05

Obrestne mere so spremenljive. Vse obrestne mere so na letnem nivoju.
** velja za pogodbe sklenjene do 30.6.2007 v NLB Banki Domžale
d.d. in NLB Banki Zasavje d.d..

Informacije o:
• jamstvu za vloge so na voljo na spletnem naslovu www.bsi.si, na
spletni strani banke www.nlb.si in v NLB Poslovalnicah,
• obdavčitvi obresti vlog fizičnih oseb (Zakon o dohodnini št. 2:
Uradni list RS, št. 117/2006 z dne 16.11.2006) so na voljo na
spletnem naslovu DURS-a www.durs.si in v NLB Poslovalnicah.

Valuta

Obrestna
mera v %
letno

Obrestne mere so spremenljive.
Vse obrestne mere so na letnem nivoju.
*** velja za pogodbe sklenjene v NLB d.d. do 31.5.2009.

Velja od 1. februar 2011.
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