Splošne informacije vlagateljem o sistemu jamstva 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 postane banka plačilno nesposobna, vlagatelji prejmejo
izplačila iz sistema jamstva za vloge.
Zgornja meja zaščite je 100.000 EUR na vlagatelja v posamezni banki, kar pomeni, da se za določitev ravni
kritja seštejejo vse vloge vlagatelja v banki. Če ima na primer vlagatelj varčevalni račun z 90.000 EUR
in transakcijski račun z 20.000 EUR, prejme le izplačilo v višini 100.000 EUR. V primerih, ki jih določa ZSJV
(npr. nakup ali prodaja stanovanjske nepremičnine, izplačilo iz naslova premoženjskega zavarovanja za škodo,
povzročeno na osebnem premoženju) so vloge zaščitene tudi nad navedeno mejo.
Sredstva na skrbniškem računu se v deležu, ki pripada posameznemu dejanskemu upravičencu, upoštevajo
kot del vloge tega dejanskega upravičenca, če so bili banki predloženi podatki za identifikacijo tega
upravičenca. Če podatki o dejanskih upravičencih do sredstev na skrbniškem računu niso sporočeni banki, se
skrbniški račun za namene ZSJV obravnava kot vloga na prinosnika, za katero ne velja jamstvo za vloge.
Izjema velja za skrbniški račun, s katerim na podlagi predpisa razpolaga določena oseba kot zastopnik ali
upravitelj za račun skupnosti, ki je vzpostavljena na podlagi predpisa, in nima samostojne pravne osebnosti
(npr. sklad etažnih lastnikov).
Do jamstva niso upravičene vloge naslednjih vlagateljev:


vloge, ki se glasijo na prinosnika, vključno z vlogami, za katere banka do presečnega datuma za izračun
jamstva ni pridobila ustreznih podatkov za identifikacijo dejanskih upravičencev;



vloge bank in investicijskih podjetij ter drugih finančnih institucij, ki so jih vložile v svojem imenu in za svoj
račun;



vloge zavarovalnic, pozavarovalnic in zavarovalnih holdingov;



vloge kolektivnih naložbenih podjemov, vključno z naložbenimi podjemi zaprtega tipa;



vloge pokojninskih skladov in pokojninskih družb;



vloge držav in centralnih bank ter vloge subjektov, ki so neposredni ali posredni uporabniki državnega
proračuna;



vloge lokalnih skupnosti in vloge neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna lokalnih skupnosti.

Obdobje vračila zajamčene vloge je sedem delovnih dni. Izjeme za določene vloge so navedene na spletni
strani sistema jamstva za vloge. Več informacij je na voljo na naslovu www.bsi.si.
Valuta vračila: Vloge se izplačajo v EUR.

Dodatne informacije v zvezi z jamstvom za vloge lahko prejmete na naslovu:


Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, SI-2000 Maribor, telefonska številka 080 17 70, elektronski
naslov: info@nkbm.si

ali



Banka Slovenije, Slovenska 35, SI-1505 Ljubljana, tel. +386 1 47 19 000, elektronski naslov:
resolution@bsi.si.

Obr. 3717 RA-125/02
Nova Kreditna banka Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, vpisana v sodni register okrožnega sodišča v Mariboru,
številka vložka: 10924200; osnovni kapital: 150.000.000,00 EUR; identifikacijska številka za DDV: SI94314527;
www.nkbm.si, info@nkbm.si

