Pogodba za NLB Depozit
s spremenljivo obrestno mero

Besedila ni dovoljeno reproducirati in je
namenjeno seznanitvi s pogodbenimi določili.

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana
Poslovalnica
(v nadaljevanju: banka)
in
Imetnik:
davčna številka
(v nadaljevanju: deponent)
oz. zakoniti zastopnik/ skrbnik:
davčna številka
skleneta
Pogodbo za NLB Depozit s spremenljivo obrestno mero št.
1. člen (definicije)
V nadaljevanju definirani pojmi imajo za potrebe te pogodbe naslednji pomen:
Delovni dan je vsak dan razen sobot, nedelj in z zakonom določenih dela prostih praznikov in drugih dela prostih
dni v Republiki Sloveniji.
Delovni dan za potrebe ugotovitve EURIBOR - ja je kateri koli 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, kot je navedena v 2. členu te pogodbe.
Obdobje pripisa obresti, kot je navedeno v 2. členu in 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 obdobju enega meseca, s
tem da se prvo obrestno obdobje prične na prvi dan vsakega obdobja vezave depozita in konča na dan pred
zadnjim dnem obdobja enega meseca, naslednja obrestna obdobja se pričnejo na zadnji dan predhodnega
obrestnega obdobja in se končajo na dan pred zadnjim dnem obdobja enega meseca, 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.
2. člen (predmet pogodbe)
Deponent ob sklenitvi te pogodbe položi in veže denarna sredstva, banka pa jih sprejme v depozit 2 v
znesku
. za obdobje vezave od
do
, kar je za to pogodbo
dni/mesecev3.

.

Besedilo, ki se uporabi v primeru vezave kratkoročnega depozita:
Pri depozitih za 31 in 61 dni je obrestno obdobje 1 mesec, pri ostalih kratkoročnih in vseh dolgoročnih depozitih pa je 3
mesece.
2
Minimalni znesek je 1.500 EUR.
3
NLB Kratkoročnih depozit je depozit, pri katerem je mogoče vezati sredstva za dobo 31 dni, 61 dni, 91 dni, 181 dni, 271 dni in
365 dni. Dolgoročni depozit je mogoče vezati od 13 do 60 mesecev.
1
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Obdobje pripisa obresti po tej pogodbi je na zadnji obdobja vezave.
Sredstva depozita bo banka izplačala na zadnji dan obdobja vezave oziroma na dan drugačnega
prenehanja depozitnega razmerja.
Besedilo, ki se uporabi v primeru vezave dolgoročnega depozita, z izplačilom obresti ob
zapadlosti depozita
Obdobje pripisa obresti po tej pogodbi je 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.
.
Deponent potrjuje, da je bil ob podpisu te pogodbe seznanjen s tem, ali poteče obdobje vezave na delovni ali
nedelovni dan.
3. člen (obrestovanje depozita)
Banka bo depozit obrestovala v valuti depozita, po obrestni meri, ki je enaka EURIBOR–ju za
mesečne
depozite v EUR, povečanem/zmanjšanem za
odstotne točke. Banka bo za obračun obresti v vsakem
obrestnem obdobju uporabila EURIBOR za
mesečne depozite v EUR, ki je objavljen dva delovna dneva
pred pričetkom vsakega obrestnega obdobja. Informacije o vsakokratni višini EURIBOR-ja so objavljene na
spletni strani banke.
EURIBOR za
mesečne depozite v EUR, povečan/zmanjšan za
odstotne točke znaša na dan sklenitve
te pogodbe
% letno4. Deponent s podpisom te pogodbe izrecno potrjuje, da je seznanjen s tem, da se
obrestna mera po tej pogodbi zaradi spreminjanja EURIBOR-ja spreminja na način, opisan v prejšnjem odstavku,
pri čemer je zgoraj opredeljeni
% letno nespremenljiv, in je zato obrestna mera lahko višja ali pa tudi nižja
od tiste, ki velja na dan sklenitve te pogodbe.
Pogodbeni stranki se izrecno dogovorita in soglašata, da ne glede na ostala določila tega člena obrestna mera,
po kateri se obrestuje depozit, v nobenem primeru ne bo nižja od 0,01% letno.
4. člen (način vračila depozita in ravnanje s sredstvi)
Za čas obdobja vezave depozita se deponent nepreklicno odpoveduje pravici razpolaganja z denarnimi sredstvi
depozita in to pravico prenaša na banko, razen če se pogodbeni stranki dogovorita drugače.
Pogodbeni stranki se dogovorita, da banka denarna sredstva depozita deponentu izplača na račun št.
ali na drug račun pri banki, o katerem banka prejme pisno obvestilo deponenta. Navedeno obvestilo bo banka
upoštevala samo, če ji ga bo deponent izročil osebno v poslovalnici banke oziroma posredoval po pošti, po NLB
Teledomu ali preko elektronske banke NLB Klik najkasneje drugi delovni dan pred zadnjim dnem obdobja vezave.
V primeru, da ob prenehanju depozitnega razmerja banka vračila depozita ne more izvršiti na način iz prejšnjega
odstavka, ker račun iz prejšnjega odstavka ne obstaja več, se denarna sredstva iz depozita izplačajo deponentu,
ko banka prejme pisno sporočilo deponenta o številki novega računa, na katerega naj se denarna sredstva
depozita nakažejo, ali ko se deponent oglasi v poslovalnici banke, v kateri je sklenil to pogodbo in dvigne denarna
sredstva depozita. V času od izteka obdobja vezave do dejanskega izplačila se denarna sredstva depozita ne
obrestujejo, ker je deponent v upniški zamudi.
V primeru, da sklene to pogodbo starš v imenu in za račun otroka, pa v času trajanja te pogodbe otrok postane
polno poslovno sposoben, bo banka denarna sredstva depozita izplačala na zadnji banki sporočeni račun, s čimer
bo v celoti in skladno s pogodbenimi določili izpolnjena njena obveznost iz te pogodbe. V kolikor v primeru iz tega
odstavka, banka ne bi izplačala privarčevanih denarnih sredstev depozita na račun deponenta, ponovnega
izplačila teh sredstev deponent ne more zahtevati od banke.
V primeru, da je to pogodbo v imenu deponenta sklenil eden od zakonitih zastopnikov tega deponenta, in drugi
zakoniti zastopnik banki posreduje nasprotujoč zahtevek, banka ne izvrši nobenega od nasprotujočih si
zahtevkov, temveč zakonita zastopnika napoti na pristojen center za socialno delo, ki skladno zakonu staršema
kot zakonitima zastopnikoma pomaga pri izvrševanju roditeljske pravice, kolikor na moreta doseči soglasja.
V primeru, da je to pogodbo v imenu deponenta sklenil eden od zakonitih zastopnikov tega deponenta in želi
drugi zakoniti zastopnik razpolagati z denarnimi sredstvi depozita, banka takšno razpolaganje dopusti le v
primeru, če zakoniti zastopnik, ki je hkrati sklenitelj te pogodbe s tem soglaša. V primeru, da zakonita zastopnika
ne moreta doseči soglasja, ju banka napoti na pristojni center za socialno delo, ki skladno z zakonom staršema
kot zakonitima zastopnikoma pomaga pri izvrševanju roditeljske pravice.
Mladoletni deponent, ki je omejeno poslovno sposoben (od petnajstega leta starosti dalje) ne sme brez soglasja
staršev razvezati te pogodbe.
Mladoletni deponent s trenutkom polnoletnosti izvršuje vse pravice in obveznosti iz te pogodbe samostojno,
zakoniti zastopnik pa od tega trenutka dalje pravic in obveznosti iz te pogodbe ne more več izvrševati.
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Obrestne mere preverite na strani https://www.nlb.si/obrestne-mere-varcevanja-depoziti.
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5. člen (predčasno prenehanje depozitnega razmerja)
Deponent ne more odstopiti od te pogodbe pred potekom obdobja vezave, razen če ta pogodba ne določa
drugače ali če se o tem in o pogojih predčasnega prenehanja depozitnega razmerja (vključno z višino
nadomestila in višino stroškov zaradi predčasnega prenehanja depozitnega razmerja) stranki izrecno pisno
sporazumeta.
V primeru sklenitve pisnega sporazuma o predčasnem prenehanju depozitnega razmerja iz prvega odstavka tega
člena bo banka za čas trajanja depozitnega razmerja, do njegove prekinitve, sredstva depozita obrestovala po
obrestni meri in v višini dogovorjeni s to pogodbo.
V primeru smrti deponenta bo banka izplačala sredstva depozita ob poteku obdobja vezave na račun iz 4. člena
te pogodbe (ali vsakemu dediču, ki banki predloži pravnomočen sklep o dedovanju na račun, ki ga banki sporoči
tak dedič, vendar vsakemu dediču samo do višine njegovega deleža v zapuščini kot bo to izhajalo iz
pravnomočnega sklepa o dedovanju), razen če dediči pred potekom obdobja vezave zahtevajo izplačilo sredstev
depozita, s tem da predložijo pravnomočen sklep o dedovanju in se z banko pisno dogovorijo o pogojih
predčasnega prenehanja depozitnega razmerja (vključno z višino nadomestila in višino stroškov zaradi
predčasnega prenehanja depozitnega razmerja).
6. člen (pobot)
Deponent daje banki s sklenitvijo te pogodbe nepreklicni nalog in dovoljuje, da si banka vse neporavnane zapadle
terjatve do deponenta iz katerekoli pravne podlage poplača iz sredstev depozita ob njegovi zapadlosti. Če je
depozit v drugi valuti, kot je valuta terjatve banke do deponenta, se za preračun v tujo ali domačo valuto uporabi
tečaj, po katerem banka prodaja ali kupuje devize. Banka bo deponenta obvestila o izvršenem pobotu.
7. člen (zaupni podatki)
Zaupni podatki so poslovna skrivnost banke. Deponent pooblašča banko, da opravi poizvedbo o naslovu bivališča
in naslovu zaposlitve, ter pridobi podatke iz matičnega registra pri pristojnih državnih in drugih organih ter
institucijah ali tretjih osebah, katerim s sklenitvijo te pogodbe dovoljuje posredovanje takšnih podatkov banki, proti
predložitvi te pogodbe.
8. člen (obveščanje banke o spremembah)
Deponent je dolžan banko redno, najkasneje pa v roku petih dni obveščati o spremembi svojih osebnih podatkov
in o drugih spremembah podatkov, potrebnih za izvrševanje te pogodbe.
Deponent se dodatno zavezuje banki, da bo, če bo v roku trajanja pogodbe spremenil davčno rezidenco, še
posebej, če bo postal davčni zavezanec Združenih držav Amerike nemudoma, najkasneje pa v petih delovnih
dnevih po nastali spremembi, banki sporočil vsako spremembo podatkov odločilnih za določitev davčnega
rezidentstva.
Deponent je seznanjen in soglaša, da podaja neresničnih podatkov in/ali zamolčanje podatkov/sprememba
podatkov, ki so pomembni za banko zaradi izvrševanja pogodbe in/ali izpolnjevanja dolžnosti poročanja, ki jih
določajo predpisi, vključno s predpisi EU in dvostranskimi ali večstranskimi meddržavnimi sporazumi glede
izmenjave podatkov za namen obdavčenja, predstavlja kršitev pogodbe in je temelj za odškodninsko
odgovornost.
Deponent se banki zavezuje, da bo banko zaščitil pred vsakršno škodo in banki na prvi poziv povrnil vsako škodo
iz kateregakoli pravnega naslova (npr. plačilo obresti, glob, ali druge stroške), ki bi banki nastala kot posledica s
strani imetnika računa posredovanih neresničnih podatkov ali dokumentov ali kot posledica neskladnosti med
navedbami deponenta v pogodbi in ugotovitvami davčnega organa Republike Slovenije ali davčnega organa
druge države.
9. člen (takse in davki)
Pogodbeni stranki ugotavljata, da se pri finančni storitvi, ki je predmet te pogodbe, davek na dodano vrednost ne
obračuna po točki c. četrtega odstavka 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.
V primerih, ko davčni predpisi zahtevajo, da banka od izplačanih obresti odbije davčni odtegljaj oz. je zavezana
izračunati, odtegniti in plačati akontacijo dohodnine, bo banka deponentu izplačala za znesek takega davčnega
odtegljaja zmanjšan znesek obresti, s tem pa bodo obveznosti banke iz naslova plačila obresti v celoti poravnane.
Deponent se zavezuje plačati oziroma povrniti banki vsak znesek vseh taks in davkov, plačanih oziroma nastalih
v banki v zvezi s pripravo, sklenitvijo in izvrševanjem te pogodbe, če bodo omenjene dajatve posledica vsakokrat
veljavnih prisilnih predpisov.
Davčna številka NLB d.d. je 91132550.
Identifikacijska številka banke za namene DDV je SI91132550.
10.člen (davek na obresti)
Davčna osnova so dosežene obresti. V skladu s 84. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06; v
nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) je davčna osnova od obresti, doseženih v primeru vezanih denarnih sredstev in
varčevanja na računu pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, in pri bankah drugih
držav članic EU, z ročnostjo daljšo od enega leta, pri katerem zavezanec ne more razpolagati s privarčevanimi
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sredstvi pred potekom datuma vezave oziroma poteka varčevanja brez bistvenega zmanjšanja obresti, enaka
obrestim, obračunanim za obdobje davčnega leta,če se zavezanec tako odloči in o tem pravočasno in na
predpisan način obvesti banko ali hranilnico in davčni organ.
Ob izbiri možnosti uveljavljanja 84. člena ZDoh-2 – DOHPREM-6
V skladu s 327. členom Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljnjem besedilu:
ZDavP-2) deponent uveljavlja možnost, da se v davčno osnovo od obresti, doseženih v primeru
dolgoročno vezanih denarnih sredstev vštejejo obresti, obračunane za obdobje davčnega leta, do katerih
je upravičen na podlagi te pogodbe.
Deponent ob sklenitvi pogodbe obvešča banko, da uveljavlja možnost iz predhodnega odstavka in se
zato šteje, da je obvestilo predloženo.
To obvestilo zavezuje banko in deponenta kot davčnega zavezanca, da v davčnem letu obračunane
obresti dolgoročnega depozita obravnava enako, kot da so izplačane. Obvestilo zavezuje banko in
deponenta kot davčnega zavezanca do poteka datuma vezave denarnih sredstev ali do prekinitve
pogodbe depozita.
Ob izbiri možnosti (še) neuveljavljanja 84. člena ZDoh-2
Uveljavljanje izjeme po 84. členu ZDoh-2 je mogoče najpozneje do konca davčnega leta (do 31.
decembra), v katerem je pogodba sklenjena.
11. člen (jamstvo za vloge)
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 vloga ni na voljo, ker banka ne more izpolniti svojih finančnih
obveznosti, vlagatelji prejmejo izplačila iz Sistema jamstva za vloge. Zgornja meja zaščite je 100.000 EUR na
vlagatelja v banki, kar pomeni, da se za določitev ravni kritja seštejejo vse vloge vlagatelja v banki. V nekaterih
primerih, ki jih določa ZSJV, so vloge zaščitene nad mejo 100.000 EUR.
Če ima deponent zapadle obveznosti do banke, se te obveznosti lahko pobotajo s terjatvijo deponenta iz naslova
izplačila kritja zajamčene vloge.
Obdobje vračila v primeru nerazpoložljivosti vlog banke je sedem delovnih dni, če zakon ne določa drugače. Več
informacij je na voljo na naslovu https://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.
12. člen (pošiljanje obvestil)
Vsa pisanja v zvezi s to pogodbo bosta pogodbeni stranki pošiljali na naslova, ki sta navedena na prvi strani te
pogodbe, razen v primeru, da se stranki dogovorita drugače. Vsaka pogodbena stranka je o spremembi teh
podatkov dolžna obvestiti drugo pogodbeno stranko. Do prejema obvestila se šteje, da so vsa pisanja v zvezi s to
pogodbo prejeta s potekom tretjega delovnega dne od datuma oddaje na pošti, če so poslana na naslova, ki sta
navedena na prvi strani te pogodbe. Pogodbeni stranki se morata na vseh pisanjih v zvezi s to pogodbo sklicevati
na številko te pogodbe.
13. člen (pristojnost za reševanje sporov)
Za reševanje morebitnih sporov, nastalih iz te pogodbe, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
14. člen (končne določbe)
Ta pogodba je sklenjena v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.
Ta pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. V primeru, da je
pogodba o vezavi depozita sklenjena preko sodobnih tržnih poti (NLB Klik, NLB Teledom), se šteje, da je datum
sklenitve pogodbe dan, na katerega je banka prejela deponentov zahtevek za sklenitev pogodbe, deponent pa z
oddajo naročila za sklenitev depozitnega posla potrjuje, da se je predhodno seznanil z vsebino te pogodbe.

Kraj in datum:

Deponent:
Izjavljam, da sem to pogodbo v celoti prebral/a,
Razumel/a vsa njena določila in z njimi v celoti soglašam.

Banka:
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