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SPLOŠNI POGOJI VEZAVE DEPOZITOV FIZIČNIH OSEB
I.

Opredelitev pojmov

Banka: UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana.
Deponent: je vsaka domača ali tuja poslovno sposobna fizična oseba
(rezident ali nerezident), ki položi denar na račun pri banki in ki sklene z
banko Pogodbo o depozitu za pogodbeno dogovorjeno dobo.
Depozit: so denarna sredstva v domači ali tuji valuti, ki jih je deponent
položil pri banki in odstopil banki v razpolaganje in ki jih je banka dolžna
vrniti deponentu pod pogoji določenimi v Pogodbi o depozitu.
Pogodba o depozitu: je s strani deponenta in banke podpisan dogovor o
pogojih vezave denarnih sredstev, ki jih je deponent položil pri banki kot
depozit.
Doba vezave: je obdobje, izraženo v dnevih in zapisano v Pogodbi o
depozitu, za katero se pogodbeni stranki dogovorita, da bo deponent vezal
sredstva pri banki. Datum začetka in datum zaključka dobe vezave sta
označena na Pogodbi o depozitu. Pri depozitih z avtomatskim podaljšanjem,
se lahko ponovna doba vezave izteče na dan, ki ni delovni dan, zato se v
tem primeru doba vezave avtomatsko podaljša, tako da se vezava depozita
izteče na prvi naslednji delovni dan.
Datum sklenitve vezave: je datum označen na Pogodbi o depozitu in šteje
za dan, ko je bil sklenjen dogovor o vezavi denarnih sredstev, ki jih je
deponent položil pri banki kot depozit.
Obresti: so nadomestilo, ki jih banka plača deponentu za uporabo depozita.
Enovita nominalna obrestna mera: je nominalna letna obrestna mera, ki
se ne spreminja v času trajanja pogodbenega razmerja.
Sestavljena (skupna) nominalna obrestna mera: je letna obrestna mera,
ki se spreminja v času pogodbenega razmerja v skladu z določili pogodbe
in je sestavljena iz referenčne obrestne mere in pribitka ali odbitka, ki je
vso dobo vezave sredstev fiksen.
Referenčna obrestna mera: EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je
medbančna obrestna mera, po kateri si reprezentativne banke iz evro
območja medsebojno posojajo denar za določeno ročnost.
Valuta: vezava depozita je možna v valutah EUR, CHF, USD.
Cenik: vsakokrat veljavni cenik storitev UniCredit Banka Slovenija d.d.
Vsakokrat veljavni cenik banke je na vpogled v poslovnih prostorih banke
in na spletni strani banke na naslovu www.unicreditbank.si.

II.

Nastanek pravnega razmerja

Pravno razmerje med banko in deponentom nastane z dnem podpisa
Pogodbe o depozitu s strani banke in deponenta, če je hkrati izvedeno tudi
plačilo denarnih sredstev na depozitni račun.

III. Vrste depozitov
a)

b)

c)

d)

e)

Depozit z izplačilom obresti ob zapadlosti
Znesek glavnice s pripadajočimi obrestmi se po poteku dobe vezave
vrne na deponentov račun pri banki.
Depozit s periodičnim izplačilom obresti
Znesek glavnice ostane vezan do končnega datuma zapadlosti, ki je
naveden v Pogodbi o depozitu in ne sme biti krajši od 12 mesecev.
Banka obračunane obresti v pogodbeno dogovorjenih periodah
(mesečno/četrtletno/polletno ali letno) izplača na deponentov račun
pri banki.
Depozit z avtomatskim podaljšanjem do preklica
Znesek glavnice s pripadajočimi obrestmi se po poteku prve dobe
vezave avtomatsko podaljšuje za enako dobo in pod enakimi pogoji,
veljavnimi na dan sklenitve Pogodbe o depozitu.
Depozit z izplačilom obresti ob avtomatskem podaljšanju
Ob avtomatskem podaljšanju glavnice se pripadajoče obresti, po
poteku dobe vezave, izplačajo na deponentov račun pri banki. Znesek
glavnice ostane vezan do preklica avtomatskega podaljšanja.

f)

Depozit z omejenim številom avtomatskih podaljšanj
Znesek glavnice s pripadajočimi obrestmi se po poteku prve dobe
vezave avtomatsko podaljšuje za enako dobo in pod enakimi pogoji,
veljavnimi na dan sklenitve Pogodbe o depozitu. Vsakokratna podaljšava vezave depozita se izvaja do preklica oziroma največ do datuma
določenega v Pogodbi o depozitu.
Depozit z omejenim številom avtomatskih podaljšanj in izplačilom obresti ob avtomatskem podaljšanju
Znesek glavnice se po poteku prve dobe vezave avtomatsko podaljšuje
za enako dobo in pod enakimi pogoji, veljavnimi na dan sklenitve
Pogodbe o depozitu. Obračunane obresti se po poteku vsakokratne
dobe vezave izplačajo na deponentov račun pri banki. Vsakokratna
podaljšava vezave depozita se izvaja do preklica oziroma največ do
datuma določenega v Pogodbi o depozitu.

IV. Obrestne mere
Banka obrestuje obresti po obrestni meri določeni v Pogodbi o depozitu.
Pri depozitih s spremenljivo obrestno mero se v času veljavnosti pogodbenega razmerja obrestna mera spreminja v skladu s spreminjanjem
vrednosti pogodbeno določene referenčne obrestne mere.

V.

Obrestovanje depozitov in obračun obresti

V kolikor ni v Pogodbi o depozitu izrecno drugače določeno, je kapitalizacijsko obdobje, tisto obdobje, ki je določeno kot doba vezave v Pogodbi o
depozitu, kar pomeni, da bo banka pripisala oz. izplačala obresti ob koncu
obdobja vezave ali ob prekinitvi vezave.
Pri depozitih s periodičnim izplačilom obresti banka obresti obračunava v
pogodbeno dogovorjenih periodah (mesečno/četrtletno/polletno ali letno)
in ob zapadlosti ali ob predčasni prekinitvi vezave depozita. Obračunane
obresti se v pogodbeno dogovorjenih periodah (mesečno/četrtletno/
polletno ali letno) izplačajo na deponentov transakcijski račun odprt pri
banki. Banka pri obrestovanju uporablja linearni način obračuna obresti.
Formula za izračun obresti:
o = (Go*p*d)/(360*100)
kjer pomeni:
o
obresti
Go začetna glavnica
p
obrestna mera
d
število dni, za katere se obračuna obresti
Banka obračuna obresti z upoštevanjem 360 dni v letu in dejanskega števila
dni. Pri štetju dni se upošteva prvi ne pa tudi zadnji dan poslovnega
dogodka.

VI. Podaljšanje in preklic ponovnega podaljšanja vezave
depozita
Pri depozitih z avtomatskim podaljšanjem se glavnica depozita in v dogovorjenih primerih tudi pripisane obresti avtomatsko podaljšajo za enako
dobo vezave, kot je navedena v Pogodbi o depozitu če deponent ne želi
avtomatičnega podaljšanja vezave depozita, mora osebno preklicati podaljšanje vezave depozita najmanj 3 (tri) delovne dni pred potekom vezave. V
tem primeru banka ob poteku dobe vezave vrne znesek glavnice s
pripadajočimi obrestmi na deponentov račun pri banki.
Banka ima pravico prekiniti s pogodbo dogovorjeno ponovno podaljšanje
vezave depozita. O prekinitvi ponovnega podaljšanja vezave depozita banka
deponenta pisno obvesti najmanj 15 dni pred dnevom ponovnega
podaljšanja vezave depozita.

UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana, www.unicreditbank.si, Registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani št.reg.vl. 1/10521/00, Osnovni kapital družbe 20.383.764,81 EUR,
Matična številka 5446546, Identifikacijska številka za DDV SI59622806, Poravnalni račun 01000-0002900092.

2

VII. Odstop od pogodbe in predčasna prekinitev vezave
depozita
Banka lahko pisno odstopi od pogodbe, če ugotovi, da je deponent ravnal
v nasprotju z določili pogodbe, temi splošnimi pogoji ali veljavnimi predpisi
in če je ob sklenitvi pogodbe navedel neresnične podatke. Odpoved stopi
v veljavo 8 dni po datumu pošiljanja obvestila o odstopu od pogodbe.
V času vezave depozita lahko deponent le izjemoma odstopi od pogodbe
na podlagi pisne vloge banki in predloženih dokazil ter na podlagi pisne
odobritve banke in sicer samo v dokazanih izrednih primerih:
- nepričakovani bolezni ali težji poškodbi deponenta oziroma ožjega
družinskega člana,
- smrti ožjega družinskega člana,
- izselitvi iz države ali naravni nesreči in
- drugih dejavnikih višje sile.
V primeru predčasne prekinitve vezave depozita banka opravi ponoven
obračun obresti. Obračun obresti izvede za dobo od dneva vezave depozita
do dneva prekinitve vezave.
Deponent je za predčasno prekinitev depozita dolžan plačati nadomestilo
za predčasno prekinitev pogodbe v višini 2 % (min. 80 EUR) od zneska
privarčevanih sredstev (glavnica + obresti) na dan razvezave depozita.

XII. Varstvo podatkov
Podatki o poslovanju deponenta pomenijo za banko poslovno skrivnost in
se obravnavajo kot podatki zaupne narave. Podatki se bodo uporabljali le
za namen izvajanja tega poslovnega razmerja in za namene določene z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Deponent soglaša in pooblašča banko, da lahko njegove osebne podatke,
podatke o tem poslovnem razmerju ali drugih poslovnih razmerjih z banko
zbira, obdeluje in hrani v svojih evidencah za potrebe izvajanja tega poslovnega razmerja in sicer najdlje toliko časa, kot je po zakonu predpisano, da
se morajo hraniti tovrstni dokumenti.
Deponent dovoljuje banki in jo pooblašča, da lahko vse podatke posreduje
znotraj bančne skupine in pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov, ne
glede na njihov sedež, ki imajo enak standard varovanja osebnih podatkov
kot banka in sicer za potrebe njihovega poslovanja, izvajanja in poenotenja
bančnih operacij, nadzora, upravljanja s tveganji in izvrševanja medsebojnih
pogodbenih odnosov. Banka se zavezuje, da podatkov ne bo posredovala
drugim osebam, razen kadar je z zakonom ali podzakonskim predpisom
tako določeno, s čimer deponent izrecno soglaša.
Deponent soglaša in pooblašča banko, da opravi poizvedbo in pridobi
podatke o naslovu prebivališča in naslovu zaposlitve, ter pridobi podatke iz
matičnega registra pri pristojnih državnih in drugih organih ter institucijah
ali tretjih osebah.

VIII. Izplačilo depozita in obresti
Banka po poteku dobe vezave ali po poteku zadnjega avtomatičnega
podaljšanja vezave depozita ali v primeru predčasne prekinitve vezave,
depozit s pripadajočimi obrestmi vrne na deponentov transakcijski račun
pri banki.
Deponent daje banki s sklenitvijo Pogodbe o depozitu nepreklicni nalog in
dovoljuje, da si banka vse neporavnane zapadle terjatve do deponenta iz
katerekoli pravne podlage, ob zapadlosti depozita poplača v breme sredstev
iz depozita.

XIII. Spremembe splošnih pogojev
Splošni pogoji veljajo do spremembe in so sestavni del Pogodbe o depozitu
ter skupaj tvorijo dogovor o vezavi denarnih sredstev, ki jih je deponent
položil pri banki kot depozit.
Banka lahko spreminja splošne pogoje skladno s svojo poslovno politiko in
veljavno zakonodajo. Banka obvesti deponenta o spremembi splošnih
pogojev. Vsakokrat veljavni splošni pogoji so deponentu na razpolago v
poslovnih prostorih banke in na spletni strani banke na naslovu
www.unicreditbank.si.

IX. Primer smrti
V primeru smrti deponenta lahko z vezanimi sredstvi umrlega deponenta
ob zapadlosti razpolagajo samo dediči na osnovi pravnomočnega sklepa o
dedovanju.

X.

Davčne obveznosti

Davek na dodano vrednost se v skladu s 4. c) točko prvega odstavka 44.
člena ZDDV-1 ne obračuna.
V primeru, ko bi davčni predpisi zahtevali, da banka od izplačanih obresti
odbije davčni odtegljaj, oziroma je zavezana zaračunati, odtegniti in plačati
akontacijo dohodnine, bo banka deponentu izplačal za znesek takega
davčnega odtegljaja zmanjšan znesek obresti, s tem pa bodo obveznosti
banke iz naslova izplačila obresti v celoti poravnane.
Deponent se zavezuje plačati oziroma povrniti banki vsak znesek vseh taks,
davkov ter bančnih in drugih stroškov plačanih oziroma nastalih v banki, če
bodo omenjene dajatve posledica vsakokrat veljavnih prisilnih predpisov.
Skladno z Zakonom o dohodnini (Zdoh-2) banka letno obvesti deponenta o
doseženih obrestih iz naslova kratkoročnih depozitov za preteklo davčno
leto in iz naslova dolgoročnih depozitov, če se je deponent tako odločil že
ob sklenitvi dolgoročnega depozita. V nasprotnem primeru banka
deponenta obvesti o doseženih obrestih po poteku dobe vezave, v rokih in
na način, ki ga opredeljuje veljavna zakonodaja.

XIV. Končne določbe
Banka pri opravljanju storitev upošteva in izvršuje določila vsakokrat
veljavnega Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma.
Za vse kar ni določeno v Pogodbi o depozitu in s temi splošnimi pogoji
veljajo pravila poslovne politike banke in določila veljavne zakonodaje.
Za reševanje sporov je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

XI. Obveščanje
Deponent mora banki v roku 8 (osem) dni sporočiti vsako spremembo
prebivališča oziroma drugih osebnih podatkov, ki so pomembni za izvajanje
pogodbe če deponent spremeni naslov, pa tega ne sporoči banki
pravočasno, banka vrnjeno pošto šteje za vročeno. Vsako obvestilo ali drug
dokument, ki ga banka želi vročiti deponentu se šteje za pravilno vročeno,
če je poslano v pisni obliki na zadnji banki znani naslov deponenta.
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