Podrobnejše informacije v zvezi z obrestno mero za NLB Varčevalni račun

V nadaljevanju navedeni pojmi imajo naslednji pomen:
Delovni dan je vsak dan (razen sobot, nedelj in praznikov), na katerega banka posluje z običajnim delovnim časom.
Delovni dan (za potrebe ugotovitve EURIBOR - ja) je TARGET–DAN.
EURIBOR je medbančna referenčna obrestna mera, po kateri so prvovrstne banke znotraj Evropske monetarne unije
pripravljene dati depozit v evrih drugi prvovrstni banki za določeno obdobje. Izračunava jo “European Money Markets Institute”
(ali druga oseba, ki bi prevzela izračun referenčne obrestne mere), objavljajo pa jo za ta namen vsakokrat pooblaščeni
ponudniki storitev. Za potrebe te pogodbe se uporablja EURIBOR zaokrožen na dve decimalni mesti v odstotnem zapisu.
Mesec je obdobje, ki se začne na določen dan v koledarskem mesecu in konča na numerično skladen dan v naslednjem
koledarskem mesecu, z naslednjimi izjemami, ki se uporabljajo le za zadnji mesec določenega obdobja:
(a) če numerično skladnega dne v koledarskem mesecu, v katerem naj bi se določeno obdobje končalo, ni, se bo tako obdobje
končalo na zadnji dan koledarskega meseca, v katerem naj bi se določeno obdobje končalo in
(b) če se določeno obdobje začne zadnjega dne koledarskega meseca, se bo tako obdobje končalo zadnjega dne v
koledarskem mesecu, v katerem naj bi se tako obdobje končalo.
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, pri čemer se zadnje obrestno obdobje vedno konča na dan prenehanja te
pogodbe.
Denarna sredstva na varčevalnem računu obrestuje banka v valuti, v kateri se vodijo sredstva.
a)

Obrestovanje denarnih sredstev v EUR
Banka bo sredstva v EUR obrestovala po obrestni meri, ki je enaka 40% EURIBOR – ja za šestmesečne depozite in sicer
bo za obračun obresti v vsakem obrestnem obdobju uporabila EURIBOR za šestmesečne depozite v EUR, ki je objavljen
dva delovna dneva pred pričetkom vsakega obrestnega obdobja. Pogodbeni stranki se izrecno dogovorita in soglašata, da
ne glede na ostala določila tega člena obrestna mera, po kateri se obrestujejo denarna sredstva na računu, v nobenem
primeru ne bo nižja od 0,01% letno.
Banka je upravičena odstotek EURIBOR-ja kadarkoli spremeniti, če o tem obvesti varčevalca najmanj dva meseca pred
uveljavitvijo spremembe odstotka z izpiskom.

b)

Obrestovanje denarnih sredstev v tujih valutah
Banka bo sredstva v tujih valutah obrestovala po nominalni obrestni meri, ki se lahko spremeni na način, kot je določen za
spremembo odstotka EURIBOR-ja.

Banka bo obračunavala obresti po navadnem obrestnem računu, na dekurzivni način, za dejansko število pretečenih dni (s
tem, da se v izračunu pretečenih dni upošteva dan posameznega pologa, dan dviga denarnih sredstev pa ne) in z
upoštevanjem leta s 365 oz. 366 dnevi.
Banka bo obresti pripisala na varčevalni račun mesečno, in sicer konec koledarskega meseca, in ob zaprtju varčevalnega
računa. Obresti bo banka obračunala in pripisala v valuti, v kateri se vodijo sredstva.

Vabimo vas, da ob sklepanju pogodbe preverite, kakšni so trenutno veljavni pogoji in lastnosti storitve, za morebitna pojasnila
pa se lahko obrnete na delavce banke. Vse medsebojne pravice in obveznosti bodo urejene izključno v pogodbi.
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