Poslovalnica Bank@Net
Št. depozita: vpiše se ob sklenitvi pogodbe
Kraj: Maribor/Nova Gorica
Datum: ddmmllll

Pogodba o vezavi depozita v VAL za dobo xx dni / xx mesecev
(v nadaljevanju depozit)

sklenjena med Novo KBM d.d., preko interneta – Bank@Net-a
(v nadaljnjem besedilu: banka) in
priimek in ime / naziv dejavnosti
ulica in hišna številka, poštna številka in kraj
davčna/identifikacijaka številka: xxxxxxxx
Nalogodajalec: priimek in ime (sklop se izpiše samo v primeru, da varčevanje sklepa pooblaščenec na Bankanetu)
ulica in hišna številka, poštna številka in kraj
davčna/identifikacijska številka: xxxxxxxx (nalogodajalca)
(v nadaljnjem besedilu: komitent)

1. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da komitent nenamensko veže sredstva v znesku xx,xxx.xxx,xx VAL za dobo xxx dni/mesecev, to je do
dne dd.mm.llll
2. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da banka ob sklenitvi pogodbe obrestuje depozit po
1.
2.

xx,xx % letni enoviti nominalni obrestni meri, ki je fiksna do zapadlsoti depozita. (velja za depozite v VAL obrestovani po fiksni
nominalni OM)
sestavljeni nominalni obrestni meri, izračunani na osnovi referenčne obrestne mere, ki je dvanajstmesečni LIBOR za AUD # CAD #
DKK # CHF# USD,# SEK in obrestnega pribitka / odbitka (marže). Kot osnova se uporabi dvanajstmesečni LIBOR za AUD # CAD #
DKK # CHF# # USD # SEK, veljaven na dan sklenitve te pogodbe, v višini xx,xxxxx % na letni ravni in se v času do zapadlosti
depozita spreminja mesečno/letno od dneva sklenitve pogodbe dalje, na dan dd.mm.. Če je ta dan sobota, nedelja ali dela prosti dan,
se referenčna obrestna mera spremeni na prvi naslednji delovni dan. Ob spremembi referenčne obrestne mere se upošteva nova, na
dan spremembe veljavna višina referenčne obrestne mere. Obrestni pribitek/odbitek k referenčni obrestni meri znaša ob sklenitvi
pogodbe xx% na letni ravni, in se lahko spremeni ob spremembi veljavnosti referenčne obrestne mere .

3.

po sestavljeni nominalni obrestni meri, izračunani na osnovi referenčne obrestne mere, ki je dvanajstmesečni LIBOR- za GBP in
obrestnega pribitka/odbitka (marže). Kot osnova se uporabi dvanajstmesečni LIBOR za GBP, veljaven dva delovna dneva pred
dnevom sklenitve te pogodbe, v višini x,xxxxx % na letni ravni in se v času varčevanja spreminja dvanajstmesečno od dneva
sklenitve pogodbe dalje, na dan dd. v mesecu. Če je ta dan sobota, nedelja ali dela prosti dan, se referenčna obrestna mera
spremeni na prvi naslednji delovni dan. Ob spremembi referenčne obrestne mere se upošteva nova, dva delovna dneva pred
spremembo veljavna višina referenčne obrestne mere. Obrestni pribitek/odbitek k referenčni obrestni meri znaša ob sklenitvi
pogodbe xx% na letni ravni, in se lahko spremeni ob spremembi veljavnosti referenčne obrestne mere.

4.

sestavljeni nominalni obrestni meri, izračunani na osnovi referenčne obrestne mere, ki je dvanajstmesečni EURIBOR in obrestnega
pribitka / odbitka (marže). Kot osnova se uporabi EURIBOR, veljaven na dan sklenitve pogodbe, v višini x,xxxxx % na letni ravni in se
v času do zapadlosti depozita spreminja letno, od dneva sklenitve pogodbe dalje, vsakega dd.mm. v letu, na dan in mesec sklenitve
pogodbe. Če je ta dan sobota, nedelja ali dela prosti dan, se referenčna obrestna mera spremeni na prvi naslednji delovni dan. Ob
spremembi referenčne obrestne mere se upošteva nova, na dan spremembe veljavna višina referenčne obrestne mere. Obrestni
pribitek/odbitek k referenčni obrestni meri znaša ob sklenitvi pogodbe xx% na letni ravni, in se lahko spremeni ob spremembi
veljavnosti referenčne obrestne mere.
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Pribitek za depozite sklenjene na Bank@Net-u znaša na dan sklenitve pogodbe x,xx % letno in se do izplačila depozita ne spremeni.
Sestavljena nominalna obrestna mera na dan sklenitve pogodbe znaša xx,xx% na letni ravni (velja samo za opcije 2,3 in 4).
Skupna nominalna obrestna mera na dan sklenitve pogodbe znaša xx,xx% na letni ravni (velja samo za opcijo 1 –če je pribitek večji kot 0).
V primeru, da banka obrestuje depozit po sestavljeni nominalni obrestni meri in se obrestna vera, dogovorjena s to pogodbo, zaradi
spremembe referenčne obrestne mere zniža pod vrednost obrestne mere za sredstva na vpogled pri banki, banka obrestuje
privarčevanasredstva po obrestni meri, določeni v višini obrestne mere za sredstva na vpogled in sicer tako dolgo, dokler ne bo skupna
nominalna obrestna mera ponovno višja od obrestne mere za sredstva na vpogled pri banki.
Banka obračunava obresti na depozitu z uporabo navadnega obrestnega računa po dejanskih dnevih v mesecu, z upoštevanjem
dejanskega števila dni v letu. Pri določanju začetka in konca obdobja za obračun obresti banka šteje prvi dan od začetka vezave, zadnji
dan pa ne.
3. člen
V času vezave depozita banka obresti /letno pripisuje h glavnici (velja samo za dolgoročne depozite) # mesečno/trimesečno/polletno/letno
prenese na račun št. xxxx-xxxxxxxxxx. (pri depozitih z izplačilom obresti).
Po poteku vezave depozita iz 1. člena te pogodbe bo banka /glavnico in obresti prenesla na račun št. xxxx-xxxxxxxxxx./ glavnico prenesla
na račun št. xxxx-xxxxxxxxxx in obresti prenesla na račun št. xxxx-xxxxxxxxxx.(v primeru izbire metode poravnave račun poravnave)/
4. člen
Banka bo komitenta obveščala o poteku vezave depozita.
V primeru, da ima komitent pravico vpogleda v podatke o depozitu na Bank@Net-u, banka komitentu omogoči vpogled v obvestila
na Bank@net-u.
5. člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da odstop od pogodbe o vezavi depozita praviloma ni možen. V izjemnih porimerih in ko se pogodbeni
stranki o tem sporazumeta banka namesto odstopa od pogodbe na željo komitenta depozita ne prekine, temveč praviloma odobri
premostitveni kredit za čas do poteka vezave depozita. Dolg kredita se poplača iz sredstev (glavnica in obresti) depozita. Banka sklene s
komitentom pogodbo o premostitvenem kreditu.
Pogodbeni stranki pa se lahko dogovorita, da pogodbo o vezavi depozita sporazumno razvežeta.
V primeru razveze pogodbe na strani komitenta (razveza pogodbe učinkuje osmi (8.) dan po tem, ko banka prejme pisno zahtevo
komitenta), banka pri kratkoročnem depozitu obračuna obresti od dneva sklenitve do dneva razveze po obrestni meri za vpogledne
depozite oziroma vpogledne vloge, pri dolgoročnem depozitu pa banka sankcionira razvezo pogodbe z obračunom pogodbene kazni v
višini penalov 40%, za katere se zmanjšajo celotne obračunane obresti po pogodbi. V primeru razveze pogodbe banka izplača znesek
vezave skupaj z zmanjšanimi obrestmi najkasneje v roku 8 dni po datumu učinkovanja razveze pogodbe iz tega odstavka.
6. člen
Banka si pridržuje pravico, da si zapadle neplačane terjatve za katerikoli kredit, nedovoljeno negativno stanje na kateremkoli
računu komitenta v banki ali druge terjatve banke pobota s tem depozitom ob njegovi zapadlosti.
7. člen
Podatki o depozitu so poslovna skrivnost banke. Banka daje podatke o depozitu le komitentu, ter tudi na pisno zahtevo sodišča,
pristojnega državnega organa ali drugega z zakonom pooblaščenega ali upravičenega organa ali osebe.
Banka se zavezuje, da bo osebne podatke komitenta varovala in jih uporabljala samo za izvajanje te pogodbe ter za dovoljene namene
zbiranja podatkov, ki imajo svojo osnovo v zakonih ali na njih temelječih podzakonskih predpisih.
8. člen
Komitent se zavezuje, da bo vsako spremembo naslova bivališča ali drugega osebnega podatka, ki je naveden v tej pogodbi, takoj javil
poslovalnici banke, oziroma soglaša, da si banka v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov pridobi potrebne podatke
pri upravljalcih zbirk podatkov.
9.člen
Komitent pooblašča banko, da za čas trajanja depozitne pogodbe v njegovem imenu izdaja račune za obresti. Račun ali izpisek,
ki ima vse elemente računa in je izdan s strani banke, bo komitent sprejel kot svoj lasten račun. Storitev pripisa obresti je
oproščena plačila DDV v skladu s 4.c.tč.44.čl. ZDDV-1, če je imetnik depozita davčni zavezanec, identificiran za namene DDV.
10.člen
Za vse, kar ni dogovorjeno s to pogodbo, veljajo obstoječi veljavni predpisi.
11. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore in nesoglasja reševali sporazumno. V kolikor sporazum ne bo mogoč, spore
rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru/Novi Gorici.
12. člen
Pogodba je sklenjena elektronsko na Bank@Net-u uporabnika. S potrditvijo uporabnika Bank@Net-a, ki je izvedena z uporabo
uporabniškega imena, PIN-a in enkratnega gesla, ki se oblikuje s pomočjo generatorja gesel, se šteje, da je pogodba sklenjena.
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13. člen
Pogodba je sestavljena v enem izvodu in si jo komitent izpiše na Bank@Net-u. Banka hrani elektronski zapis v arhivu.

14. člen
S podpisom te pogodbe uporabnik potrjuje, da ga je banka pred podpisom pogodbe seznanila z informacijami o sistemu jamstva za vloge
v bankah in hranilnicah, ki so na voljo tudi na spletni strani banke.

Komitent::
Izpiše se priimek in ime
lastnika računa / nalogodajalca
(z velikimi črkami, lastnik ali pooblaščenec na BankaNetu)
Št. dnevnika: Št. dnevnika se vpiše ob sklenitvi pogodbe

Nova KBM d.d.

Bank@Net

Obr. 2359/09 EB-078

Nova Kreditna banka Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor, Identifikacijska številka za DDV: SI94314527

