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SPLOŠNI POGOJI ZA RENTNO VARČEVANJE
1. SPLOŠNO
Ti splošni pogoji urejajo pogoje za rentno varčevanje (v nadaljevanju: Splošni pogoji) fizičnih oseb. V
splošnih pogojih so opredeljene pravice in obveznosti LON d.d., Kranj in varčevalca, ki rentno varčuje.
Izdajatelj Splošnih pogojev je Hranilnica LON d.d., Kranj, Žanova ulica 3, 4000 Kranj (v nadaljevanju:
LON), ki ima dovoljenje Banke Slovenije za sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev.
Sestavni del teh splošnih pogojev sta vsakokrat veljavni Sklep o obrestnih merah LON d.d., Kranj za
posamezne vrste depozitov oz. varčevanj (v nadaljevanju: Sklep o obrestnih merah) in Tarifa LON d.d.,
Kranj za osebne storitve (v nadaljevanju: Tarifa), ki sta javno dostopna strankam v vseh poslovalnicah
LONa ter na spletni strani LONa www.lon.si .

2. OPREDELITEV POJMOV
Rentno varčevanje je oblika varčevanja, ki po izteku pogodbe varčevalcu omogoča izplačilo sredstev
v obliki rente ali enkratnem znesku;
Varčevalec je vsaka poslovno sposobna fizična oseba ki sklene Pogodbo o rentnem varčevanju (v
nadaljevanju: Pogodba) in s tem postane imetnik rentnega varčevanja, ki v celoti sprejema Splošne
pogoje za sklepanje rentnih varčevanj.
Varčevalna doba je doba, ki jo pogodbeni strani opredelita s Pogodbo in je izražena v letih. To je doba,
v kateri varčevalec skladno s pogodbenimi določili vplačuje pogodbeno dogovorjene zneske na rentno
varčevanje.
Dan sklenitve pogodbe je dan, ko je pogodba podpisana s strani obeh pogodbenih strank in je hkrati
tudi izvedeno prvo vplačilo na sklenjeno rentno varčevanje.
Obresti so nadomestilo, ki jih LON plača varčevalcu za uporabo naloženih sredstev na vlogi rentnega
varčevanja.

3. SKLENITEV POGODBE
LON in varčevalec skleneta pogodbeno razmerje s trenutkom, ko se sporazumeta o bistvenih sestavinah
le-tega, še zlasti o mesečnem znesku pologa, obrestno mero in dobo vezave in da so bile le-te
varčevalcu na voljo pred sklenitvijo Pogodbe ter pod pogojem, da varčevalec zagotovi denarna sredstva
v dogovorjeni višini. Šteje se, da sta pogodbeni stranki sporazumeli o bistvenih sestavinah pogodbenega
razmerja, ko varčevalec in LON podpišeta Pogodbo, ob izpolnjenem pogoju nakazila prvega vplačila na
poravnalni račun LONa in to razmerje velja od datuma, ki je naveden na Pogodbi.
LON pri opravljanju storitev, ki so predmet teh splošnih pogojev, upošteva in izvršuje določila vsakokrat
veljavnega zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Če varčevalec prekrši
pogodbo ali če bodo privarčevana sredstva prisilno zasežena z odločbo pristojnega organa, odgovarja
varčevalec LONu za vso nastalo škodo.
Pogodba se glasi izključno na ime varčevalca. Varčevalec je lahko samo ena fizična oseba. Ena fizična
oseba ima lahko tudi več sklenjenih pogodb.

4. MLADOLETNE OSEBE
LON sklene Pogodbo z mladoletno osebo na podlagi zahteve zakonitega zastopnika. S polnoletnostjo
pridobi mladoletna oseba pravico do samostojnega upravljanja z vezanimi sredstvi brez posebnega
soglasja zakonitega zastopnika. Zakonitemu zastopniku se z nastopom varčevalčeve polnoletnosti
ukinejo vse pravice razpolaganja z vezanimi sredstvi..
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V primeru smrti zakonitega zastopnika, enega od staršev, razpolagalna pravica – drugega starša ne
preneha. V kolikor drugi starš ni vpisan kot pooblaščenec, pravico do razpolaganja pridobi na podlagi
potrdila Centra za socialno delo in tako postane novi zakoniti zastopnik.
Mladoletnik, ki dopolni petnajst let in je zaposlen, lahko sklene Pogodbo pod pogoji, ki veljajo za
polnoletno poslovno sposobno osebo.

5. OSEBE POD SKRBNIŠTVOM
LON sklene pogodbo na ime osebe pod skrbništvom s soglasjem skrbnika na podlagi predložene
odločbe pristojnega organa in pod pogojem, da se na Pogodbo vpiše in podpiše skrbnik se na pogodbo
vpiše tudi skrbnik.

6. POOBLASTILA
Varčevalec lahko ob sklenitvi Pogodbe ali kasneje pooblasti eno oziroma največ dve opravilno sposobni
osebi za izvajanje vseh pravic in obveznosti iz pogodbe, razen za ukinitev rentnega varčevanja in
odločanju o načinu izplačila rentne vloge. Pooblaščena oseba deponira svoj podpis pri LONu.
Varčevalec lahko pooblasti katerokoli drugo osebo samo in izključno za nakazovanje denarnih sredstev
na to varčevanje, tako da poda posebno pisno pooblastilo za nakazovanje.
Pred pričetkom veljavnosti pooblastil iz predhodnih odstavkov mora varčevalec LONu omogočiti izvedbo
identifikacije pooblaščenca in ji zagotoviti podatke, ki jih je ta dolžna preveriti v skladu z vsakokratnimi
predpisi o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.
Pooblastilo varčevalca mora biti dano v pisni obliki in velja za čas določen v pooblastilu, do preklica, do
ukinitve varčevanja ali do smrti varčevalca oziroma pooblaščene osebe. Pooblaščena oseba pooblastila
ne more prenesti na drugo osebo. V primeru smrti varčevalca, preneha veljavnost vseh predhodno danih
pooblastil.

7. NAČIN, ZNESKI IN ROKI VPLAČIL
Varčevalec se s podpisom Pogodbe zaveže, da bo opravljal redna vplačila, skladno z določbami
pogodbe.
Varčevalec vplačuje sredstva na rentno varčevanje:
• Z nakazilom ali internim prenosom iz svojega transakcijskega računa,
• Kot gotovinsko vplačilo na blagajniškem okencu katerekoli poslovne enote LONa,
• S trajnim nalogom v breme svojega transakcijskega računa pri LONu ali pri drugi banki ali
hranilnici.
Na rentno varčevanje lahko vplačuje sredstva samo varčevalec ali od njega pooblaščena oseba.
Varčevalec ali pooblaščena oseba vplačuje sredstva na rentno varčevanje mesečno, trimesečno,
polletno, letno ali enkratno najmanj v višini dogovorjeni v Pogodbi.
Sredstva morajo biti vplačana na rentno varčevanje najkasneje do vsakega zadnjega dne v
mesecu.Datum vplačila je datum, ko so sredstva prispela na poravnalni račun LONa oziroma ko so bila
vplačana na okencu LONa. Če je zadnji dan obdobja v katerem mora biti vplačilo izvršeno dela prost
dan, se šteje vplačilo za pravočasno, če je prispelo na račun LONa zadnji delovni dan obdobja.
Začetni znesek ne sme presegati 3 kratnik mesečnih zneskov, nadaljnja mesečna vplačila pa ne smejo
presegati 2 kratnika pogodbenega zneska. Varčevalec ali pooblaščena oseba lahko vplačuje tudi višje
zneske, vendar pologi v celotnem obdobju varčevanja ne smejo presegati dvakratnika pogodbeno
dogovorjenega zneska pologa v posameznem obdobju. Če je v pogodbi dogovorjeno enkratno vplačilo,
dodatni pologi niso dovoljeni.
Če varčevalec v dobi vplačevanja, določeni s pogodbo, ne more vplačevati rednih obrokov, se
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pogodbeni stranki lahko sporazumno dogovorita o začasni prekinitvi vplačevanja. Prekinitev lahko traja
največ 6 mesecev in se ne more ponavljati. Z začasno prekinitvijo se ne podaljša doba vplačevanja,
ampak se zmanjša število vplačil.
Razpolaganje s sredstvi na računu rentnega varčevanja v času trajanja pogodbe ni možno.

8. 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 LON od izplačanih obresti odbije davčni odtegljaj, oziroma
je zavezana zaračunati, odtegniti in plačati akontacijo dohodnine, bo LON varčevalcu izplačal za znesek
takega davčnega odtegljaja zmanjšan znesek obresti, s tem pa bodo obveznosti LONa iz naslova
izplačila obresti v celoti poravnane.
Varčevalec se zavezuje plačati oziroma povrniti LONu vsak znesek vseh taks, davkov ter bančnih in
drugih stroškov plačanih oziroma nastalih v LON-u, če bodo omenjene dajatve posledica vsakokrat
veljavnih prisilnih predpisov.
Skladno z Zakonom o dohodnini (Zdoh-2) LON letno obvesti varčevalca o doseženih obrestih iz naslova
rentnega varčevanja za preteklo davčno leto. V nasprotnem primeru LON varčevalec obvesti o
doseženih obrestih po poteku dobe vezave, v rokih in na način, ki ga opredeljuje veljavna zakonodaja.
Skladno z Zdoh-2 se varčevalec ob sklenitvi Pogodbe oziroma v davčnem letu, ko je sklenil Pogodbo,
odloči s podpisom Izjave o načinu uveljavljanja davčne osnove, da se dosežene obresti v posameznem
poslovnem letu, ne glede na izplačilo, za davčne namene (ne)vključujejo v obračun poslovnega leta v
katerem so bile dosežene.

7. OBRESTOVANJE IN OBRAČUN OBRESTI
LON sredstva obrestuje po dogovorjeni obrestni meri v celotnem času trajanja Pogodbe.
LON obračuna obresti po navadnem obrestnem računu, na dekurzivni način ter jih pripiše h glavnici
vsakega 01.01. v letu in ob zapadlosti ali zaključku varčevanja zaradi odstopa od pogodbe, izplača jih
skupaj z glavnico na dan zapadlosti Pogodbe ali ob zaključku Pogodbe zaradi odstopa od pogodbe
oziroma skladno z dogovorjenim načinom izplačevanja.
Obračun obresti za obdobje do enega leta se opravi na linearen način po naslednji formuli:

obresti = glavnica *

S *d
y *100

S = letna obrestna mera
d = število dni obrestovanja
y = število dni v letu (365 oz. 366)
Pri obračunu obresti se upošteva dejansko število dni v obračunskem obdobju in dejansko število dni v
letu (v nadaljevanju: ACT/365), če s pogodbo ni drugače dogovorjeno. Pri štetju dni se upošteva prvi,
ne pa tudi zadnji dan poslovnega dogodka.

8. IZPLAČILO RENTNE VLOGE
Izplačilo rentne vloge je možno po končani dobi varčevanja. Varčevalec se ob sklenitvi Pogodbe ali v
času varčevalne dobe, najkasneje 30 dni pred iztekom varčevanja, se s podpisom Aneksa k pogodbi o
rentnem varčevanju (v nadaljevanju: Aneks) odloči za način izplačevanja privarčevanih sredstev V
času varčevanja le tega s pisno vlogo lahko spremeni. Pisna vloga je sestavni del Pogodbe.
Varčevalec se lahko odloči za:
• Enkratno izplačilo ob zapadlosti Pogodbe (izpolnjena varčevalna obveznost)
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•

Mesečno rento določeno obdobje (1-20 let)

V primeru, da se varčevalec odloči za izplačilo privarčevanih sredstev v obliki rente, LON po koncu
varčevalne dobe (na dan zapadlosti Pogodbe) pripravi plan izplačil v skladu z obdobjem izplačevanja
rente, ki ga je navedel varčevalec. Prvo izplačilo rente se izvede zadnji dan v naslednjem mesecu po
zadnjem vplačanem mesečnem obroku.
V primeru, da varčevalec v času varčevanja ne sklene Aneksa ali v dogovorjenem roku LONa pisno
ne obvesti o načinu izplačila sredstev, LON sredstva v celoti izplača naslednji delovni dan po izteku
dobe varčevanja na transakcijski račun varčevalca, odprt pri LONu ali z enkratnim gotovinskim
izplačilom v poslovalnicah LONa. V primeru izbire gotovinskega izplačila se sredstva od dneva poteka
varčevalne dobe do gotovinskega izplačila hranijo na začasnem računu LONa in se ne obrestujejo
Varčevalec lahko pravice do privarčevanih sredstev ob izteku varčevanja, ki izhajajo iz Pogodbe,
prenese na tretjo osebo. V tem primeru LON in rentni varčevalec skleneta Aneks, s katerim se spremeni
upravičenec, in mora biti overjen pri notarju.
V primeru, da varčevalec katerokoli svojo denarno obveznost do LONa ne bi izpolnil pravočasno in v
celoti, varčevalec LONu izrecno in brezpogojno dovoljuje ter ga izrecno in nepreklicno pooblašča, da
svoje zapadle in neplačane terjatve do varčevalca, brez posebnega dodatnega naloga, poplača in
poravnava z denarnimi sredstvi iz kateregakoli dobroimetja varčevalca pri LONu, vključno z vsemi
morebitnimi sredstvi na transakcijskem računu varčevalca in prilivi na ta račun, kakor tudi drugimi
vezanimi sredstvi varčevalca pri LONu. Zadevno pooblastilo se šteje kot nepreklicni plačilni nalog
varčevalca v skladu z določili vsakokrat veljavnega zakona o plačilnih storitvah in sistemih. Na osnovi
pogodbenega temelja, kot je določen v prvem odstavku te točke, se varčevalec izrecno odpoveduje
varstvu iz 316. Člena Obligacijskega zakonika in podaja izrecno soglasje, da lahko LON svoje vsakokrat
zapadle in neplačane denarne terjatve do varčevalca iz naslova kateregakoli pogodbenega razmerja
sklenjenega z LONom pobota z nasprotnimi zapadlimi terjatvami varčevalca do LONa iz naslova
kateregakoli dobroimetja varčevalca pri LONu, vključno z vsemi sredstvi na transakcijskemu računu
varčevalca in drugimi sredstvi varčevalca.

9. ODSTOP OD POGODBE
Pogodba je nepreklicna. Varčevalec lahko odstopi od pogodbe samo v primeru višje sile (elementarne
nesreče), v primeru smrti ožjega družinskega člana ali v primeru stalne izselitve iz države.
V primeru elementarne nesreče (višja sila) mora varčevalec LONu dostaviti ustrezno potrdilo in pisno
podati odstop od pogodbe.
Kot ožji družinski člani se smatrajo partner, otroci in starši. Varčevalec mora pisnemu odstopu od
pogodbe priložiti smrtovnico.
V primeru stalne izselitve iz države, mora varčevalec kot dokazilo za nastanek navedenega dogodka k
odstopu od pogodbe dostaviti ustrezno potrdilo in pisno podati odstop od pogodbe .
Varčevalec lahko odstopi od pogodbe tudi v primeru, ko se ne strinja s spremembo teh splošnih
pogojev. O tem mora obvestiti LON v 15 dneh po datumu, ko ga je hranilnica obvestila o predlagani
spremembi.
V primeru, če varčevalec zavrne predlagano spremembo in pri tem ne odpove pogodbe, se šteje, da je
LON odpovedal pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom, ki teče od dneva pošiljanja obvestila o
spremembi.
LON lahko pisno brez odpovednega roka odstopi od pogodbe, če ugotovi, da je varčevalecv ravnal v
nasprotju z določili Pogodbe, s temi Splošnimi pogoji ali veljavnimi predpisi in če je ob sklenitvi rentnega
varčevanja navedel neresnične podatke. LON lahko prav tako pisno odstopi od rentnega varčevanja
brez odpovednega roka v primeru, da varčevalec ne izpolnjuje obveznosti po katerikoli pogodbi, ki jo
ima sklenjeno z LONom.
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V primeru, ko varčevalec najmanj dva meseca ali eno trimesečno, polletno ali letno obdobje ne vplača
pogodbenega zneska, lahko LON odstopi od pogodbe.

10. SMRT VARČEVALCA
Do predčasne prekinitve rentnega varčevanja pride tudi v primeru smrti varčevalca. S smrtjo varčevalca
ugasnejo vsa pooblastila za razpolaganje s sredstvi na računu rentnega varčevanja. Ko LON prejme
informacijo o smrti varčevalca, račun rentnega varčevanja blokira. S sredstvi umrlega varčevalca lahko
razpolagajo samo dediči, na osnovi pravnomočnega sklepa o dedovanju.
V primeru smrti varčevalca bo LON po pravnomočnosti sklepa o dedovanju, dedičem izplačal
privarčevana sredstva ob zapadlosti pogodbe. Dediči se lahko dogovorijo z medsebojnim sporazumom,
da eden od njih vstopi v pogodbeno razmerje namesto varčevalca. V primeru da dogovor ni razviden iz
pravnomočnega sklepa o dedovanju, mora biti overjen pri notarju.

11. OBRAČUN NADOMESTIL
V primeru odstopa od pogodbe s strani varčevalca, razen v primeru ko je do odstopa prišlo zaradi
nestrinjanja varčevalca s spremembo splošnih pogojev, si LON obračuna nadomestilo v skladu z
veljavno tarifo na dan izplačila sredstev.
V primeru odstopa od pogodbe s strani LONa, si LON obračuna nadomestilo v skladu z veljavno tarifo
na dan izplačila sredstev.
V primeru izplačila rentne vloge na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju ali v primeru
spremembe upravičenca do izplačanih sredstev, si bo LON obračunal nadomestilo v skladu z vsakokrat
veljavno tarifo.

12. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN ZAUPNIH INFORMACIJ
Informacije in podatki, ki se nanašajo na sklenjeno poslovno razmerje med varčevalcem in LONom,
vključno z osebnimi podatki, so poslovna skrivnost LONa. LON vse osebne in zaupne podatke uporablja,
obdeluje, hrani in posreduje v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.
Varčevalec, njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik izrecno dovoljujejo LONu in ga pooblaščajo, da
lahko vse njihove osebne podatke, vključno z ostalimi zaupnimi podatki, posreduje pogodbenim
obdelovalcem podatkov ter procesnemu centru, ki za LON opravlja storitve izdelave in procesiranja
kartic, s sedežem v Evropski uniji, ki imajo najmanj enak standard varovanja osebnih podatkov kot LON,
in sicer za potrebe njihovega poslovanja, izvajanja in poenotenja bančnih operacij, nadzora, upravljanja
s tveganji in izvrševanja medsebojnih pogodbenih odnosov. Posamezniki dovoljujejo LONu, da lahko
pridobi in uporablja njihovo davčno številko za natančno in popolno identifikacijo ter za preprečitev
napak in zlorab.
Podrobnejše informacije o tem, kako LON ravna z osebnimi podatki ter na kakšen način posamezniki
lahko uresničujejo svoje pravice, so opredeljene v Splošnih pogojih zasebnosti, ki so javno objavljene v
poslovnih enotah LONa in na spletni strani LON www.lon.si .

13. OBVEŠČANJE
LON veljavne obrestne mere za rentno varčevanje objavlja v Sklepu o obrestnih merah banke, na vidnih
mestih v poslovalnicah banke, na spletni strani banke www.lon.si ali na drug, za bančno poslovanje
primeren način.
Ob izpadu enega rednega mesečnega obroka rentnega varčevanja, bo LON varčevalcu poslal obvestilo
o neplačilu pogodbeno dogovorjenega mesečnega obroka.
Ob izpadu dveh mesečnih obrokov rentnega varčevanja, bo LON varčevalcu poslal obvestilo o neplačilu
pogodbeno dogovorjenih mesečnih obrokov in odstopil od pogodbe skladno z 12. členom.
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LON obvesti varčevalca o poteku varčevalne dobe najmanj 1 mesec pred potekom pogodbe o rentnem
varčevanju s pozivom k sklenitvi Aneksa.
Obveščanje LONa
Varčevalec mora nemudoma od dneva nastanka spremembe obvestiti LON o vseh spremembah
osebnih in drugih podatkov, podatkov o pooblaščencih ter drugih podatkov, ki so pomembni za
poslovanje z LONom. LON ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja obveznosti glede
sporočanja sprememb. Vse finančne in druge posledice zaradi neupoštevanja sporočanja in
nepravočasnega sporočanja sprememb bremenijo varčevalca. Varčevalec se dodatno zavezuje
najkasneje v roku 8 dni od dneva nastanka spremembe pisno sporočiti LONu ter z dokazili podpreti
kakršnokoli spremembo podatkov v zvezi z ugotavljanjem statusa davčnega rezidentstva ter statusa
davčnega zavezanca ZDA, skladno z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2).
Vsako obvestilo ali drugo pisanje se šteje kot pravilno vročeno, če je poslano v pisni obliki.
Obveščanje varčevalca
Varčevalec soglaša, da ga LON obvešča preko elektronskega medija (po elektronski banki, ali po
mobilni banki, ali preko drugega elektronskega medija), katerega naslov je varčevalec sporočil LONu,
ali preko pisnih obvestil na naslov, ki je naveden na prvi strani pogodbe ali na zadnji znani naslov
varčevalca. V primeru obveščanja preko elektronskega medija se šteje obvestilo prejeto isti dan po
oddaji obvestila preko elektronskega medija. V primeru pisnega obvestila se šteje obvestilo prejeto
naslednji delovni dan po oddaji pisnega obvestila na pošti.
LON ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati zaradi neupoštevanja obveznosti glede sporočanja
spremembe številke mobilnega telefona ali elektronskega naslova, ki ga varčevalec, zakoniti zastopnik
ali pooblaščenec uporablja za poslovanje z LONom.

14. MIRNO REŠEVANJE SPOROV
Reklamacije
Varčevalec lahko reklamacijo glede rentnega varčevanja posreduje LONu pisno (na naslov). Na enake
načine se lahko varčevalec obrača na LON tudi za posredovanje napak ali nepravilnosti, ki so lahko
posledica napačnega delovanja ali suma nepooblaščenega vstopa v mobilno ali elektronsko banko.
LON bo reklamacijo obravnaval v najkrajšem možnem času, najkasneje v roku 8 dni od prejema
reklamacije in o tem obvestil varčevalca. Če LON za reševanje reklamacije potrebuje podatke iz drugih
virov, je rok za reševanje lahko tudi daljši, o čemer bo varčevalec obveščen.
Reševanje sporov
Morebitne spore ali nesoglasja v zvezi z opravljanjem storitev v skladu s temi splošnimi pogoji bosta
varčevalec in LON reševala sporazumno v skladu s Pravilnikom o pritožbenem postopku, ki je objavljen
in uporabniku dostopen v vseh poslovalnicah LONa in na spletni strani LONa. Pritožbo je mogoče oddati
po pošti na naslov Hranilnica LON d.d., Kranj, Žanova ulica 3, 4000 Kranj; na obrazcu, ki se nahaja v
poslovnih enotah LONa; elektronski naslov pritozbe@lon.si ali preko obrazca na spletni strani
www.lon.si.
Pristojni organ v LONu bo o pritožbi odločil v najkrajšem možnem času, najkasneje v roku 8 dni od
prejema pritožbe, skupaj z vso potrebno dokumentacijo. Če pritožbe zaradi narave problema ni mogoče
rešiti v navedenem roku, LON varčevalca pisno obvesti o poteku reševanja pritožbe ter o predvidenem
datumu končne rešitve. Odločitev o pritožbi pošlje LON v pisni obliki s priporočeno pisemsko pošiljko.
Za reševanje vseh morebitnih sporov, ki bi nastali na podlagi teh splošnih pogojev in jih varčevalec ter
LON ne bi uspela rešiti sporazumno, je krajevno pristojno sodišče po sedežu LONa.

15. JAMSTVO ZA RENTNO VARČEVANJE
Vloge v LONu so zaščitene s sistemom jamstva za vloge v skladu z Zakonom o sistemu jamstva za
vloge (Ur. l. št 27/16, v nadaljevanju ZSJV). V primeru nerazpoložljivosti vloge pri LONu, ker LON ne
more izpolniti svojih finančnih obveznosti, prejme varčevalec kot vlagatelj izplačilo iz sistema jamstva
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za vloge. Zgornja meja kritja je 100.000,00 EUR na vlagatelja v LONu (zajamčena vloga), pri čemer se
za določitev ravni kritja sešteje skupno stanje vseh terjatev posameznega vlagatelja, kot jih določa
ZSJV, do LONa. V nekaterih primerih, kot jih določa ZSJV, so vloge zaščitene v znesku nad 100.000
EUR.
Sistem jamstva za vloge izplača kritje zajamčene vloge najpozneje v sedmih delovnih dneh po
presečnem datumu za izračun jamstva, če zakon ne določa drugače. Več informacij je na voljo na
spletnem naslovu https://www.bsi.si/.
Če ima vlagatelj zapadle obveznosti do LONa, se te obveznosti lahko pobotajo s terjatvijo vlagatelja iz
naslova izplačila kritja zajamčene vloge.

16. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
V primeru, da se ugotovi, da je kdo posredno ali neposredno, v imenu in/ali na račun katere koli
pogodbene stranke dal, ponudil ali obljubil zaposlenemu pri kateri koli pogodbeni stranki ali drugi pravni
ali fizični osebi, ki je kakor koli drugače povezana s to pogodbeno stranko, kakršno koli darilo ali plačilo
v denarju ali drugem dragocenem predmetu oziroma kakršno koli drugo materialno ali nematerialno
ugodnost, za pridobitev tega posla oziroma sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev
dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim
je nasprotni stranki ali povzročena škoda ali omogočena pridobitev nedovoljene koristi, je že veljavna
pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da sploh ni bila sklenjena.
Pogodbena stranka zoper katero se uvede postopek, se v celoti odpoveduje uveljavljanju
odškodninskih zahtevkov zaradi ničnosti pogodbe, vključno z zahtevkom za plačilo izgubljenega
dobička, kakor tudi vseh drugih zahtevkov, v kolikor bi se kasneje s pravnomočno sodbo pristojnega
sodišča izkazalo, da koruptivno oziroma nezakonito dejanje v smislu tega člena ni bilo storjeno oziroma
bi bil sodni postopek ustavljen. Oškodovana pogodbena stranka ima pravico zoper nasprotno stranko
uveljavljati odškodninske in druge zahtevke, vključno z zahtevkom za vračilo že izvršenih plačil, skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi, nastalih zaradi ničnosti.

17. KONČNE DOLOČBE
Ti splošni pogoji veljajo do spremembe in so sestavni del Pogodbe o rentnem varčevanju. Varčevalec s
podpisom Pogodbe o rentnem varčevanju potrjuje, da je bil z njimi seznanjen pred sklenitvijo Pogodbe
o rentnem varčevanju in da z njimi v celoti soglaša.
LON lahko spreminja splošne pogoje skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. LON
obvesti varčevalca o spremembi splošnih pogojev skladno s 13. členom teh splošnih pogojev.
Vsakokratni veljavni splošni pogoji so varčevalcu na razpolago v poslovnih prostorih LONa in na spletni
strani LONa na naslovu www.lon.si.
Če varčevalec ne soglaša s spremembami Splošnih pogojev, lahko brez odpovednega roka in plačila
nadomestil odstopi od pogodbe. Varčevalec mora odstop od pogodbe pisno podati najkasneje v 15 dneh
od dneva obvestila, sicer se šteje da spremembe oziroma dopolnitve Splošnih pogojev sprejema. V
primeru, če varčevalec pisno zavrne predlagane spremembe in pri tem ne odpove pogodbe, se šteje,
da je LON odpovedal pogodbo z enomesečnim rokom, ki prične teči od dneva pošiljanja obvestila o
spremembi.
Za opravljanje storitev v skladu s temi Splošnimi pogoji in za razlago le-teh se uporablja pravo Republike
Slovenije. Splošni pogoji so sestavljeni v slovenskem jeziku.
S pričetkom veljavnosti teh Splošnih pogojev prenehajo veljati dosedanji Splošni pogoji. Za pogodbe o
rentnem varčevanju, sklenjene na podlagi dosedanjih Splošnih pogojev, se od 24. 8. 2020 dalje
uporabljajo ti Splošni pogoji.

LON d.d., Kranj, Žanova ulica 3, 4000 Kranj, 04 280 07 77, ID za DDV: SI40451372, matična številka: 5624908, osnovni kapital: 11.364.600,00 EUR,
SWIFT BIC: HLONSI22, registrski organ vpisa: Okrožno sodišče v Kranju, IBAN: SI56 0100 0000 6000 018, info@lon.si, www.lon.si
stran 7/7

