Obrestne mere in NLB Tarifa za prebivalstvo
Veljavnost izvlečka od 01.04.2019

NLB Depoziti in varčevanja
NLB Depoziti
1. Nespremenljiva (fiksna) letna obrestna mera
1.1. Depoziti v EUR
Doba vezave
od 31 do vključno 365 dni
od 13 do vključno 24 mesecev*
od 25 do vključno 36 mesecev*
od 37 do vključno 48 mesecev*
od 49 do vključno 60 mesecev*

Znesek v EUR
od 1.500,00 do 49.999,99
0,01 %
0,05 %
0,15 %
0,20 %
0,25 %

od 50.000,00 dalje
0,01 %
0,10 %
0,20 %
0,25 %
0,30 %

* Obrestna mera depozitov od vključno 13 mesecev dalje velja za izplačilo obresti ob zaključku dobe vezave in/ali pri mesečnem izplačilu obresti

1.2. Depoziti v CHF
Znesek v CHF
od 400 dalje
0,01 %

Doba vezave
od 31 dni do vključno 60 mesecev*
* Obrestna mera depozitov od vključno 13 mesecev dalje velja za izplačilo obresti ob zaključku dobe vezave in/ali pri mesečnem izplačilu obresti

1.2. Depoziti v USD
Znesek v USD
od 400 dalje
0,01 %
0,10 %
0,20 %
0,30 %
0,35 %
0,45 %
0,50 %

Doba vezave
od 31 do vključno 60 dni
od 61 do vključno 180 dni
od 181 do vključno 365 dni
od 13 do vključno 24 mesecev
od 25 do vključno 36 mesecev
od 37 do vključno 48 mesecev
od 49 do vključno 60 mesecev
* Obrestna mera depozitov od vključno 13 mesecev dalje velja za izplačilo obresti ob zaključku dobe vezave in/ali pri mesečnem izplačilu obresti

2. Spremenljiva (referenčna) obrestna mera
2.1. Depoziti v EUR
Doba vezave
za 31 in 61 dni
za 91 in 181 dni
za 271 in 365 dni
od 13 do vključno 24 mesecev
od 25 do vključno 36 mesecev
od 37 do vključno 48 mesecev
od 49 do vključno 60 mesecev*

Znesek v EUR
od 1.500,00 do 49.999,99
1M Euribor + 0,01 odstotne točke
3M Euribor + 0,01 odstotne točke
3M Euribor + 0,02 odstotne točke
3M Euribor + 0,05 odstotne točke
3M Euribor + 0,25 odstotne točke
3M Euribor + 0,30 odstotne točke
3M Euribor + 0,50 odstotne točke

od 50.000,00 dalje
1M Euribor + 0,01 odstotne točke
3M Euribor + 0,01 odstotne točke
3M Euribor + 0,02 odstotne točke
3M Euribor + 0,10 odstotne točke
3M Euribor + 0,30 odstotne točke
3M Euribor + 0,35 odstotne točke
3M Euribor + 0,55 odstotne točke

* Banka bo za obračun obresti v vsakem obrestnem obdobju uporabila Euribor za enomesečne/trimesečne depozite v EUR, ki je objavljen dva delovna dneva pred pričetkom vsakega
obrestnega obdobja.

Za depozite v EUR s spremenljivo in nespremenljivo obrestno mero in hkrati od vključno 13 mesecev dalje so lahko obrestne mere višje za:

0,03 odstotnih točk, če jih sklenete v NLB Kliku,

0,10 odstotnih točk, če jih sklenete v NLB Poslovalnici in je pri tem znesek vaših že privarčevanih sredstev v NLB 100.000 EUR ali več. Znesek privarčevanih
sredstev so že zbrana sredstva v EUR v depozitih, varčevanjih, na varčevalnem računu ter v produktih družb NLB Vita in NLB Skladi. Denarnih sredstev v tuji
valuti in sredstev, ki bodo vezana kot depozit, se ne upošteva.

3. NLB Naložbeni par
Kombinacija NLB Depozita ter naložbe v vzajemni sklad ali življenjsko zavarovanje. Pri razporeditvi sredstev znotraj naložbe je mogoče izbrati
med dvema možnima razmerjema vplačil.
Nespremenljiva letna obrestna mera
Ročnost
Razmerje vplačil 30:70*
Razmerje vplačil 50:50**
13 do 24 mesecev

0,95 %

0,50 %

25 do 36 mesecev

1,15 %

0,70 %

*Vplačilo v depozit predstavlja 30% celotnega vplačila, kar je 1.500 EUR pri kombinaciji z vzajemnim skladom in pri Naložba Vita Multi oziroma 3.000 EUR pri Naložba Vita Multi Senior in
Vita Varčevanje +.
**Vplačilo v depozit predstavlja 50% celotnega vplačila, kar je 1.100 EUR pri kombinaciji z vzajemnim skladom in pri Naložba Vita Multi oziroma 3.000 EUR pri Naložba Vita Multi Senior in
Vita Varčevanje +.

Obr.: Izvleček iz Sklepa o obrestnih merah NLB d.d. in NLB Tarife za prebivalstvo (01.04.2019) Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana

NLB Varčevanja
1. Varčevanje z nerednimi mesečnimi pologi
NLB Varčevalni račun
Valuta

Spremenljiva letna obrestna mera

EUR*

0,01 %

AUD, CAD, SEK, GBP, HRK, DKK, NOK, JPY, HUF, CHF, USD**

0,01 %

*20 % 6M Euriborja, veljavnega na dan 1.1. in 1.7. koledarskega leta. Banka bo za obračun obresti v vsakem šestmesečnem obrestnem obdobju uporabila Euribor za šestmesečne depozite
v EUR, ki je objavljen dva delovna dneva pred pričetkom vsakega obrestnega obdobja. Obrestno obdobje je obdobje šestih mesecev, s tem da je prvo obrestno obdobje lahko ustrezno
krajše in se prične na datum sklenitve pogodbe ter konča na prvega od datumov, ki sledita sklenitvi pogodbe, in sicer bodisi na 30. junija bodisi na 31.decembra. Naslednja obrestna obdobja
se pričnejo na dan, ki sledi zadnjemu dnevu predhodnega obrestnega obdobja in se končajo 30. junija ali 31. decembra v letu.
Banka je upravičena odstotek Euribor-ja kadarkoli spremeniti, če o tem obvesti varčevalca najmanj dva meseca pred uveljavitvijo spremembe odstotka Euribor-ja. Če varčevalec s
spremembo ne soglaša, lahko odstopi od pogodbe, o čemer mora banko pisno obvestiti.
** Obrestne mere za druge valute se lahko spremenijo na način, kot je določen za spremembo odstotka Euribor-ja.

2. Varčevanje z rednimi mesečnimi pologi
NLB Postopno varčevanje Minimalni znesek prvega pologa je 20 EUR.
Doba varčevanja

Nespremenljiva letna obrestna mera

od 181 do 365 dni

0,15 %

Doba varčevanja
do 12 mesecev

Spremenljiva letna obrestna mera
osnovna obrestna mera* + 0,00 odstotnih točk

nad 12 do 24 mesecev

osnovna obrestna mera* + 0,20 odstotnih točk

nad 24 do 36 mesecev

osnovna obrestna mera* + 0,40 odstotnih točk

nad 36 do 48 mesecev

osnovna obrestna mera* + 0,50 odstotnih točk

nad 48 do 60 mesecev

osnovna obrestna mera* + 0,55 odstotnih točk

nad 60 do 72 mesecev

osnovna obrestna mera* + 0,60 odstotnih točk

nad 72 do 84 mesecev

osnovna obrestna mera* + 0,65 odstotnih točk

nad 84 do 96 mesecev

osnovna obrestna mera* + 0,70 odstotnih točk

nad 96 do 108 mesecev

osnovna obrestna mera* + 0,71 odstotnih točk

nad 108 do 120 mesecev

osnovna obrestna mera* + 0,73 odstotnih točk

* osnovna obrestna mera = 3M Euribor + 0,15 odstotnih točk
Opomba:
Pribitki za vsako dopolnjeno dobo varčevanja se med seboj ne seštevajo.
(EUR) Banka bo za obračun obresti v prvem obdobju Euribor-ja uporabila Euribor, ki bo objavljen dva delovna dneva pred datumom sklenitve pogodbe; po tem pa bo za vsako naslednje
obdobje Euribor-ja uporabila Euribor, ki bo objavljen dva delovna dneva pred pričetkom posameznega obdobja Euribor-ja. Obdobje Euribor-ja je obdobje treh mesecev; prvo obdobje Euriborja se prične na dan sklenitve pogodbe in konča zadnji dan obdobja treh mesecev; naslednja obdobja Euribor-ja se pričnejo na zadnji dan predhodnega obdobja Euribor-ja in se končajo na
zadnji dan obdobja treh mesecev, ki sledijo

NLB Tarifa za prebivalstvo

NLB Depoziti in varčevanja
1. Predčasna razvezava depozitov in varčevanj
Predčasna razvezava v izjemnih primerih*

2,05 % od zneska privarčevanih sredstev**

Predčasna razvezava v drugih primerih

4,10 % od zneska privarčevanih sredstev**

*Izjemni primeri so: smrt ali bolezen deponenta ali ožjih sorodnikov (zakonski, izvenzakonski partner, otroci, starši), naravna nesreča, trajna izselitev iz države
** Znesek privarčevanih sredstev = glavnica + obresti

2. Ostalo
Ponovna izdaja »Povzetka obračuna dohodkov, izplačanih v obdobju za
rezidenta RS« na zahtevo stranke

6,85 EUR

Dvig večjega zneska in/ali menjava bankovcev v manjše apoene za:

domačo gotovino nad 5.000 EUR je potrebno napovedati najmanj en delovni dan vnaprej,

tujo gotovino je treba napovedati: za znesek v protivrednosti:
med 1.000 in 25.000 EUR dva delovna dneva vnaprej,
nad 25.000 EUR pet delovnih dni vnaprej.
V letaku so navedene trenutno veljavne obrestne mere in višine nadomestil, ki veljajo do naslednje spremembe NLB Sklepa o obrestnih merah in/ali NLB Tarife. Celotno besedilo NLB Tarife
vam je na voljo v NLB Poslovalnicah. Transakcije, na katere se nanaša ta letak, so oproščene plačila DDV po 4.c. točki 44. člena ZDDV-1.
Informacije o:
• vsakokratni višini Euribor-ja so objavljene na spletni strani banke in EMMI (European Momey Market Institue).
• 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.
Pomembno:
Tiskovina je informativne narave, ki opredeljuje veljavne pogoje na dan izdaje letaka ter ne predstavlja zavezujoče ponudbe banke in ni sestavni del pogodbe, zato si pridružujemo pravico do
sprememb. Vabimo vas, da ob sklepanju pogodbe preverite trenutno veljavne pogoje in lastnosti storitve. Vse medsebojne pravice in obveznosti bodo urejene izključno s pogodbo. Za
napake v tisku ne odgovarjamo.
NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana
www.nlb.si, info@nlb.si
Obr.: Izvleček iz Sklepa o obrestnih merah NLB d.d. in NLB Tarife za prebivalstvo (01.04.2019) Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana

