Banka: Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana
Poslovalnica:
(v nadaljevanju: banka)
in
Imetnik:
Davčna številka:

(v nadaljevanju: varčevalec)

skleneta

Pogodbo o odprtju in vodenju NLB Varčevalnega računa
1. člen Predmet pogodbe
Banka na podlagi pogodbe o odprtju in vodenju NLB Varčevalnega računa ( v nadaljevanju: pogodba) odpre
varčevalcu varčevalni račun št.
.
S to pogodbo so dogovorjene pravice in obveznosti varčevalca in banke, ki izhajajo iz medsebojnih odnosov pri
poslovanju z varčevalnim računom.
2. člen Varčevalec
Banka sklene pogodbo z varčevalcem, ki je polnoleten ali z mladoletno osebo, ki je dopolnila 15 let in je v
delovnem razmerju.
Kadar je varčevalec mladoletna oseba (v nadaljevanju: mladoletni varčevalec), sklene banka pogodbo z njenim
zakonitim zastopnikom ali skrbnikom. V tem primeru sklene zakoniti zastopnik ali skrbnik pogodbo v imenu in za
račun mladoletnega varčevalca.
Banka lahko na podlagi pogodbe izda varčevalcu kartonček s številko varčevalnega računa, ki glasi na ime in
priimek varčevalca (v nadaljevanju: kartonček za evidenco).
Mladoletnemu varčevalcu, mlajšemu od 9. let se t.i. Toli kartonček za polaganje gotovine izda v vsakem primeru.
Kartonček za evidenco vključuje tudi pomembne informacije za poslovanje z varčevalnim računom.
Mladoletnemu varčevalcu, starejšemu od 9. let, zakonitemu zastopniku oziroma skrbniku, ki sklene pogodbo v
imenu in za račun mladoletnega varčevalca, in varčevalcu se izda kartonček za evidenco samo na njihovo
zahtevo.
3. člen Razpolaganje s sredstvi
Mladoletni varčevalec lahko do 9. leta starosti sredstva na varčevalni račun le polaga ob prisotnosti
zakonitega zastopnika ali skrbnika ali pooblaščenca.
Po dopolnjenem 9. letu starosti pridobi mladoletni varčevalec pravico do samostojnega pologa in dviga
sredstev na računu.
Zakoniti zastopnik ali skrbnik s podpisom te pogodbe soglaša, da mladoletni varčevalec po dopolnjenem 9. letu
starosti poleg njega samostojno posluje z varčevalnim računom.
Zakoniti zastopnik ali skrbnik po svoji lastni presoji zagotovi ustrezno stanje na računu, s katerim lahko mladoletni
varčevalec po dopolnjenem 9. letu starosti prosto razpolaga.
Ukinitev varčevalnega računa mladoletne osebe lahko zahteva le njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik.
Če je mladoletni varčevalec, ki je dopolnil 15 let in je v delovnem razmerju odprl varčevalni račun sam, lahko tudi
sam zahteva njegovo ukinitev.
V primeru, ko je varčevalec polnoleten, lahko sam zahteva ukinitev varčevalnega računa.
Na varčevalni račun lahko varčevalec polaga oziroma dviguje denarna sredstva iz varčevalnega računa v
poslovalnici banke. Ob tem je varčevalec dolžan banki predložiti veljavni osebni dokument in kartonček za
evidenco, če ga ima.
S sredstvi varčevalnega računa lahko razpolaga varčevalec, ki je uporabnik NLB Teledoma, NLB Klika.
Varčevalec lahko na varčevalni račun polaga denarna sredstva v EUR in v naslednjih tujih valutah: AUD, CAD,
SEK, CHF, GBP, USD, JPY, HRK, HUF, DKK, NOK.
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Varčevalec lahko denarna sredstva v EUR dvigne, če je znesek denarnih sredstev, ki ga želi dvigniti, na
varčevalnem računu že najmanj 7 dni. Za sredstva v tujih valutah ne veljajo omejitve iz prejšnjega stavka.
4. člen Evidenca stanja in pošiljanje izpiskov
Varčevalec se zavezuje, da bo sproti vodil lastno evidenco stanja denarnih sredstev na varčevalnem računu.
Banka bo varčevalca o pologih in dvigih denarnih sredstev na račun ter o stanju privarčevanih sredstev obveščala
z izpiskom, ki ga bo varčevalcu: besedilo se izpiše glede na izbrani način obveščanja: pošiljala po pošti na naslov/
dala na voljo v poslovalnici banke/ posredovala v elektronski obliki v spletno banko NLB Klik/posredovala na
njegov elektronski naslov.
Če je dogovorjeno pošiljanje po pošti in se je izpisek vrnil v banko s pripisom »neznan/odpotoval« na pošiljki, bo
banka z namenom preprečitve razkritja zaupnih podatkov naslednje izpiske zadržala v banki in jih bo varčevalec
prejel v poslovalnici.
Med pogodbenima strankama je dogovorjeno, da bo banka izpiske pošiljala na elektronski naslov, ki ga je
varčevalec sporočil banki oz. banka z njim razpolaga, s čimer se varčevalec izrecno strinja. Elektronskemu
sporočilu pripeta vsebina izpiska oz. obvestilo bo v PDF formatu, ki pa ni zaščiteno s posebnim geslom ali
varnostnim elementom. Sledenje ne velja, če varčevalec posebej izjavi, da želi prejemati izpiske v papirju po pošti
ali osebno v poslovalnici banke ali jih prejema v spletno banko NLB Klik.
Varčevalec, ki je uporabnik NLB Klika, je obveščen o stanju privarčevanih sredstev, z izpiski, ki jih ima na voljo v
NLB Kliku. V primeru, ko je varčevalec mladoleten, njegov zakoniti zastopnik pa je uporabnik NLB Klika, banka o
stanju privarčevanih sredstev takega varčevalca, obvešča njegovega zakonitega zastopnika z izpiski, ki so mu na
voljo v njegovem NLB Kliku. V primeru prenehanja uporabe NLB Klika, mora varčevalec banki pisno sporočiti, na
kakšen način želi prejemati izpiske.
Varčevalec opredeli svoj osebni namen varčevanja po tej pogodbi, ki je…… Osebni namen varčevanja je
namenjen lastni evidenci varčevalca in se varčevalcu izpiše na izpisku o prometu in je viden v NLB Kliku.
Varčevalec lahko kadarkoli opredeli ali spremeni svojo osebni namen varčevanja tako, da to sporoči v poslovalnici
banke, po pošti, po NLB Teledomu ali preko elektronske banke NLB Klik.
5. člen Obrestovanje
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 …… % 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.
Obrestna mera, opisana v prejšnjem odstavku, znaša na dan sklenitve te pogodbe
vsakokratni višini EURIBOR-ja so objavljene na spletni strani banke.

% letno. Informacije o

Banka je upravičena odstotek EURIBOR-ja, iz drugega odstavka tega člena kadarkoli spremeniti, če o tem
obvesti varčevalca najmanj dva meseca pred uveljavitvijo spremembe odstotka z izpiskom iz 4. člena te pogodbe.
Če varčevalec s spremembo ne soglaša, lahko odstopi od te pogodbe, o čemer mora banko obvestiti v pisni obliki
v poslovalnici banke oziroma ji odpoved posredovati po pošti s priporočeno pošto, po NLB Teledomu ali preko
elektronske banke NLB Klik pred datumom uveljavitve spremembe.
Pogodbeni stranki soglasno in sporazumno ugotavljata, da varčevalčeva opustitev izrecnega odstopa od pogodbe
na način opredeljen v tem odstavku, predstavlja veljavno in nepreklicno varčevalčevo soglasje k spremembi
odstotka EURIBOR-ja.
b) Obrestovanje denarnih sredstev v tujih valutah
Banka bo sredstva v tujih valutah iz 3. člena te pogodbe obrestovala po nominalni obrestni meri, ki na dan
sklenitve te pogodbe znaša za valute AUD, CAD, SEK, GBP, JPY, HRK, HUF, DKK, NOK, CHF in USD 0,01%
letno ter se lahko spremeni na način, kot je določen za spremembo odstotka EURIBOR-ja.
Varčevalec s podpisom te pogodbe izrecno potrjuje, da je seznanjen s tem, da se obrestna mera pod a) in b)
spreminja na način, opisan v prejšnjih odstavkih in je lahko višja ali pa tudi nižja od obrestne mere, veljavne na
dan sklenitve te pogodbe.
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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.
6. člen Pooblastila
Varčevalec lahko ob sklenitvi te pogodbe ali pozneje z ustreznim pisnim pooblastilom pooblasti eno oziroma
največ dve popolnoma opravilno sposobni osebi za izvajanje pravic in obveznosti iz te pogodbe, razen za ukinitev
varčevalnega računa. Prejemanje izpiskov in ostalih informacij o spremembah ostane v pristojnosti varčevalca,
razen, če se varčevalec (kot pooblastitelj) in pooblaščenec pisno dogovorita drugače.
Pooblaščena oseba deponira svoj podpis pri banki, banka pa izda pooblaščeni osebi na njeno zahtevo kartonček
za evidenco s številko varčevalnega računa, ki glasi na ime in priimek pooblaščene osebe.
Varčevalec lahko pooblasti eno oziroma največ dve popolnoma opravilno sposobni osebi samo in izključno za
nakazovanje denarnih sredstev na to varčevanje, tako da poda posebno pooblastilo za nakazovanje.
Banka pooblaščeni osebi za nakazovanje izda kartonček za evidenco s številko varčevalnega računa, ki se glasi
na ime in priimek pooblaščene osebe za nakazovanje.
Pred pričetkom veljavnosti pooblastil iz predhodnih odstavkov mora varčevalec banki omogočiti izvedbo
identifikacije pooblaščenca in ji zagotoviti podatke, ki jih je banka dolžna preveriti v skladu z vsakokratnimi
predpisi o preprečevanju pranja denarja.
Pooblastilo varčevalca mora biti v pisni obliki in velja za čas, določen v pooblastilu, do preklica, do ukinitve
varčevalnega računa ali do smrti varčevalca oziroma pooblaščene osebe. Pooblaščena oseba pooblastila ne
more prenesti naprej. Varčevalec se zavezuje vse osebe, ki jih pooblasti v skladu s to pogodbo, seznaniti s tem,
da pooblastilo v primeru smrti varčevalca preneha.
7. člen Veljavnost pogodbe
Ta pogodba je sklenjena za nedoločen čas.
Varčevalec lahko kadarkoli odpove to pogodbo s pisno odpovedjo. Odpoved lahko varčevalec poda v
poslovalnici banke, jo pošlje po pošti, po NLB Teledomu ali po elektronski banki NLB Klik.
Pogodba preneha veljati na dan, ko banka prejme odpoved varčevalca, razen v primeru, če od dneva zadnjega
pologa denarnih sredstev v EUR še ni preteklo najmanj 7 dni, v tem primeru pa pogodba preneha veljati osmega
dne, šteto od dneva zadnjega pologa denarnih sredstev.
Banka lahko odpove pogodbo iz naslednjih razlogov:
varčevalec ne izpolnjuje pogodbenih določil;
na NLB Varčevalnem računu ni stanja;
na NLB Varčevalnem računu več kot 1 leto ni prometa;
Banka lahko odpove to pogodbo z odpovednim rokom dveh mesecev v pisni obliki s priporočeno pošto s
povratnico. Pogodba v tem primeru preneha veljati s potekom dveh mesecev od dneva, ko je varčevalec prejel
odpoved.
Na dan prenehanja veljavnosti te pogodbe banka zapre varčevalni račun, denarna sredstva na varčevalnem
računu se prenehajo obrestovati, banka pa varčevalcu omogoči razpolaganje z denarnimi sredstvi iz
varčevalnega računa tako, da mu v poslovalnici banke, izplača denarna sredstva. Če se varčevalec ni oglasil v
banki, je v upniški zamudi.
8. člen Pobot
Varčevalec s sklenitvijo te pogodbe daje banki nepreklicni nalog in dovoljuje, da si banka vse neporavnane
zapadle terjatve do varčevalca, iz katere koli pravne podlage poplača iz denarnih sredstev na varčevalnem
računu. V tem primeru se obveznosti banke iz naslova izplačila denarnih sredstev na varčevalnem računu v delu,
potrebnem za poplačilo terjatev banki, štejejo za predčasno zapadle.
9. člen Zaupni podatki
Podatki o varčevalcu so poslovna skrivnost banke. Varčevalec 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.
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10. člen Obveščanje banke o spremembah
Varčevalec 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.
Varčevalec 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.
Varčevalec 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.
Varčevalec 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 varčevalca v pogodbi in ugotovitvami davčnega organa Republike Slovenije ali
davčnega organa druge države.
11. 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.
Ko davčni predpisi zahtevajo, da banka od izplačanih obresti odbije davčni odtegljaj oziroma je zavezana
izračunati, odtegniti in plačati akontacije dohodnine, bo banka varčevalcu izplačala znesek obresti, zmanjšan za
znesek takega davčnega odtegljaja, s tem pa bodo obveznosti banke iz naslova plačila obresti v celoti poravnane.
Varčevalec se zavezuje plačati oziroma povrniti banki vsak znesek vseh taks, davkov ter bančnih in drugih
stroškov, 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.
12. člen Valuta depozita
Če bo v državi valute varčevanja kot zakonito plačilno sredstvo namesto valute varčevanja priznana druga valuta,
se pogodbeni stranki dogovorita, da se bo preračun iz valute varčevanja v drugo valuto opravil na dan, na način in
po tečaju, skladno s predpisi države valute varčevanja, vključno z relevantnimi predpisi Evropske unije. Od dneva
preračuna v drugo valuto se kot osnova za izplačilo varčevanja, obračun obresti ter nadomestil upošteva druga
valuta, prav tako se od dneva preračuna v drugo valuto vsa sklicevanja glede pravic in obveznosti pogodbenih
strank v tej pogodbi, ki se nanašajo na valuto varčevanja, samodejno spremenijo v drugo valuto. Pogodbeni
stranki se strinjata, da nadomestitev valute varčevanja z drugo valuto in morebitne posledice te nadomestitve ne
vplivajo na obstoj, obseg in višino plačilnih in drugih obveznosti po tej pogodbi.
13. člen Definicije
V nadaljevanju navedeni pojmi imajo za potrebe te pogodbe pomen, kot je naveden v nadaljevanju.
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.
Kartonček za evidenco je kartonček s številko varčevalnega računa, ki glasi na ime in priimek varčevalca.
Toli kartonček za polaganje gotovine je kartonček za evidenco, ki ga banka izda mladoletnemu varčevalcu
mlajšemu od 9 let. Vključuje tudi pomembne informacije za poslovanje z računom.
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:
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(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.
TARGET je vseevropski avtomatizirani plačilni sistem za hiter pretok velikih plačil v realnem času.
TARGET-DAN je kateri koli dan, na katerega TARGET deluje za poravnavo plačil v evrih.
Tarifa banke je vsakokrat veljavna Tarifa Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana ali drug akt banke, ki določa
višino, roke in način obračuna nadomestil in stroškov in je dostopna v poslovalnicah banke.
Varčevalec je polnoletna oseba ali mladoletna oseba, ki je dopolnila 15 let in je v delovnem razmerju.
Mladoletni varčevalec je mladoletna oseba, ki še ni popolno poslovno sposobna.
14. 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 varčevalec zapadle obveznosti do banke, se te obveznosti lahko pobotajo s terjatvijo varčevalca 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.
15. 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 varčevalnega računa.
16. člen Pristojnost za reševanje sporov
Za reševanje morebitnih sporov, nastalih iz te pogodbe, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
17. člen Končne določbe
Pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerega prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod. Ta pogodba je
sklenjena in začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Kraj in datum:
Varčevalec:
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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