Obvestila
Obdavčitev obresti na denarne depozite
Stranke, ki ste davčni rezidenti Republike Slovenije, boste morale skladno z Zakonom o dohodnini do 28. februarja 2017
za obresti na denarne depozite in varčevanja pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Slovenji in EU, vložiti posebno
napoved na predpisanem obrazcu, če bo znesek doseženih obresti presegel 1.000 EUR. Za depozite in varčevanja, sklenjena
v NLB, vam bomo podatke o obračunanih obrestih za leto 2016 posredovali konec januarja 2017.

Informacije vlagateljem o zaščiti vlog
Želimo vas seznaniti o jamstvu za vloge. Zato vam zanje posredujemo naslednje informacije:
Vloge v banki so zaščitene s Sistemom za jamstvo vlog v skladu z Zakonom o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št.
27/2016; v nadaljevanju: ZSJV). Če postane banka plačilno nesposobna, vlagatelji prejmejo izplačila iz sistema jamstva za vloge.
Zgornja meja zaščite je 100.000 EUR na vlagatelja v posamezni banki, kar pomeni, da se za določitev ravni kritja seštejejo
vse vloge vlagatelja v tej banki. V primerih, ki jih določa ZSJV (npr. izplačilo iz naslova premoženjskega zavarovanja za škodo,
povzročeno na osebnem premoženju, izplačilo solidarnostne in podobne pomoči ob smrti, izplačilo odpravnine ob upokojitvi ali
odpovedi delovnega razmerja iz poslovnih razlogov, nakup ali prodaja stanovanjske nepremičnine) so vloge zaščitene nad mejo
100.000 EUR.
Sredstva na skrbniškem računu se v deležu, ki pripada posameznemu dejanskemu upravičencu, upoštevajo kot del vloge
tega dejanskega upravičenca, če so bili banki predloženi podatki za identifikacijo tega upravičenca. Če podatki o dejanskih
upravičencih do sredstev na skrbniškem računu niso sporočeni banki, se skrbniški račun za namene ZSJV obravnava kot vloga na
prinosnika, za katero ne velja jamstvo za vloge. Izjema velja za skrbniški račun, s katerim na podlagi predpisa razpolaga določena
oseba kot zastopnik ali upravitelj za račun skupnosti, ki je vzpostavljena na podlagi predpisa, in nima samostojne pravne
osebnosti (npr. sklad etažnih lastnikov).
Do jamstva niso upravičene vloge naslednjih vlagateljev:
• vloge, ki se glasijo na prinosnika, vključno z vlogami, za katere banka do presečnega datuma za izračun jamstva ni pridobila
ustreznih podatkov za identifikacijo dejanskih upravičencev;
• vloge bank in investicijskih podjetij ter drugih finančnih institucij, ki so jih vložile v svojem imenu in za svoj račun;
• vloge zavarovalnic, pozavarovalnic in zavarovalnih holdingov;
• vloge kolektivnih naložbenih podjemov, vključno z naložbenimi podjemi zaprtega tipa (ne obravnavajo se kot skupni ali
skrbniški računi za neposredne upravičence);
• vloge pokojninskih skladov in pokojninskih družb (ne obravnavajo se kot skupni ali skrbniški računi za neposredne upravičence;
• vloge držav in centralnih bank ter vloge subjektov, ki so neposredni ali posredni uporabniki državnega proračuna;
• vloge lokalnih skupnosti in vloge neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna lokalnih skupnosti.
Obdobje vračila zajamčene vloge je sedem delovnih dni. Izjeme za določene vloge so navedene na spletni strani sistema jamstva
za vloge. Več informacij je na voljo na spletnem naslovu www.bsi.si.
Kontaktni naslov za informacije v zvezi z jamstvom za vloge je:
Banka Slovenije, Slovenska 35, SI-1505 Ljubljana, tel. +386 1 47 19 000, email: resolution@bsi.si.
Obvestilo o spremembi pri prejemu izpiskov mladoletnih imetnikov
Uporabniki NLB Klika od maja 2016 svoje bančne izpiske najdete v spletni banki.
Ker želimo biti prijaznejši do okolja, bodo od vključno februarja 2017 samo še v NLB Kliku na voljo tudi izpiski za osebne račune,
varčevalne račune in varčevanja mladoletnih otrok, starih do vključno 17 let. Do njih bodo lahko v svojem NLB Kliku dostopali vsi
starši, za katere imamo v banki informacijo o zakonitem zastopanju na omenjenih vlogah.
Za ponovno prejemanje papirnatih izpiskov otrok, prosimo starše, da nam to sporočite kar neposredno v NLB Kliku (z izbiro
Pošlji sporočilo), v najbližji NLB Poslovalnici ali prek NLB Teledoma. Papirni izpiski bodo posredovani naslednji mesec po naročilu s
prometom preteklega meseca. Če želite urediti prijavo za ponovno prejemanje še preden pošiljanje ukinemo, lahko to uredite po
21. januarju 2017.

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.

Obvestilo o spremembi obdavčitve doseženih obresti davčnih rezidentov EU
Stranke, ki ste davčni rezidenti držav EU (razen davčnih rezidentov Republike Slovenije), obveščamo, da se skladno s
spremembo Zakona o dohodnini s 1. januarjem 2017 spreminja način obdavčitve doseženih obresti na denarne depozite in
varčevanja. Znesek prejetih obresti bo od vključno 1. januarja 2017 zmanjšan za 25% davčni odtegljaj (davek). Stranke boste
o tem prejele tudi obvestilo.

