Podrobnejše informacije v zvezi z obrestno mero za NLB Depozit s spremenljivo obrestno mero

V nadaljevanju definirani pojmi imajo naslednji pomen:
Delovni dan je vsak dan razen sobote, nedelje in z zakonom določenih dela prostih praznikov in drugih dela prostih dni v
Republiki Sloveniji.
Delovni dan za potrebe ugotovitve EURIBOR-ja je katerikoli dan, na katerega vseevropski avtomatizirani plačilni sistem za
hiter pretok velikih plačil v realnem času (TARGET) deluje za poravnavo plačil v evrih.
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 nekega koledarskega meseca, se bo tako obdobje končalo zadnjega dne v
koledarskem mesecu, v katerem naj bi se tako obdobje končalo.
Obdobje vezave je doba vezave depozita.
Obdobje pripisa obresti pomeni, da se obresti pripišejo glavnici na zadnji dan vsakega obdobja pripisa obresti in ob
morebitni prekinitvi te pogodbe. Prvo obdobje pripisa obresti se prične s prvim dnem obdobja vezave in konča s potekom
zadnjega dne obdobja pripisa obresti. Če je več obdobij pripisa obresti, se naslednje obdobje pripisa obresti začne s prvim
dnem, ki sledi preteklemu obdobju pripisa obresti.
Obrestno obdobje1, je obdobje, v katerem se obrestna mera ne spreminja in je enako
mesecev s tem da se prvo obrestno
obdobje prične na prvi dan vsakega obdobja vezave depozita in konča na dan pred zadnjim dnem obdobja mesecev,
naslednja obrestna obdobja se pričnejo na zadnji dan predhodnega obrestnega obdobja in se končajo na dan pred zadnjim
dnem obdobja
mesecev, ki sledijo, pri čemer se zadnje obrestno obdobje vedno konča na dan pred zadnjim dnem
obdobja vezave depozita.
Način obrestovanja: 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 prvi dan, zadnji dan vsakega obdobja vezave depozita
pa ne) in z upoštevanjem leta s 365 oz. 366 dnevi.
Banka bo obresti pri:
a) kratkoročnih depozitih – pripisala k glavnici na zadnji dan obdobja vezave. Sredstva depozita bo banka izplačala na
zadnji dan obdobja vezave oziroma na dan drugačnega prenehanja depozitnega razmerja.
b) dolgoročnih depozitih – pripisala k glavnici letno ob vsaki obletnici sklenitve te pogodbe in na zadnji dan obdobja
vezave. Sredstva depozita bo banka izplačala na zadnji dan obdobja vezave oziroma na dan drugačnega prenehanja
depozitnega razmerja.
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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Pri depozitih za 31 in 61 dni je obrestno obdobje 1 mesec, pri ostalih kratkoročnih in dolgoročnih depozitih pa 3 mesece.

