Izvleček sklepa o obrestnih merah

IZVLEČEK SKLEPA O OBRESTNIH MERAH LON d.d.
Izvleček sklepa veljaven od vključno 19. 08. 2019 dalje
6 mesečni EURIBOR z veljavnostjo 30.07.2019 znaša

- 0,355 %

(http://www.euribor.org/html/content/euribor_data.html)

Zakonska zamudna obrestna mera (velja od 1.1.2018)
Dovoljeno in nedovoljeno negativno stanje na osebnem računu

8,00 %
8,00 %

ZAMUDNE OBRESTNE MERE
Zapadle, neplačane denarne obveznosti dolžnikov (velja od 1.1.2018):
Gospodarstva in negospodarstva, obrtnikov ter občanov

8,00 %

Zamudne obresti se računa od vseh terjatev, kjer se upošteva osnovni dolg in pripadajoče stroške.

PASIVNE OBRESTI – fizične osebe
LON pri posameznih ponudbah navaja, ali je ponudba na voljo za komitente, nekomitente ali oboje. Za komitenta LON d.d. se štejejo
uporabniki rednega osebnega računa, pLONk računa, Lonijevega računa, plačljivih evidenčnih računov in vseh paketnih računov (Zlati,
Srebrni, Prijazni, Sindikalni in Sindikalni PLUS).
LON je s 1.6.2017 ukinila brezplačne Evidenčne račune – uporabniki le-teh morajo svoje račune spremeniti v enega izmed zgoraj navedenih
vrst računov, v kolikor želijo še naprej uporabljati storitve LON d.d.. Navedba ne velja za stranke (depozitarji in varčevalci), ki imajo pri LON
d.d. že sklenjene in vezane posle – do poteka vezav oziroma do razvezave bodo uporabniki teh Evidenčnih računov le-te lahko uporabljali
še naprej, z izjemo sklenitve novih vezav. Prav tako navedba ne velja za stranke, ki evidenčni račun uporabljajo kot varčevalni račun (imajo
poleg evidenčnega računa tudi osebni račun), ali imajo sklenjeno aktivno vezavo Zlati LON.

1.

Sredstva v domači valuti na vpogled
−
−

2.
1.

transakcijski računi
Lonijev račun (napoved spremembe

0,001 %
0,05 %

Nenamensko vezana sredstva v domači valuti (EUR) – ZA KOMITENTE LON D.D.

letna OM
Letna OM – mes. izplačilo obresti
0,01 %
do 30 dni
nad 1 mesec (nad 31 dni – 60 dni)
0,01 %
nad 2 meseca (nad 61 dni – 90 dni)
0,01 %
nad 3 mesece (nad 91 dni – 180 dni)
0,03 %
nad 6 mesecev (nad 181 dni – 270 dni)
0,08 %
nad 9 mesecev (nad 271 dni – 365(6) dni)
0,10 %
izplačilo(nad
obresti
nad 12 mesecev
365(6) dni)
0,30 %
0,25 %
2,10 %
nad 24 mesecev
0,50 %
0,40 %
2,30 %
nad 36 mesecev
0,70 %
0,55 %
2,45 %
nad 60 mesecev
0,80 %
0,60 %
2,70
% želi mesečni pripis obresti se obrestna mera glede na ročnost zmanjša, kar se določa individualno.
* V primeru da
stranka
Depozitna akcija I. – VROČI DEPOZIT

2.

Letna OM – mes. izplačilo obresti
letna OM
nad 12 mesecev
0,80 %
Ni na voljo
Akcija velja za komitente in nekomitente. Akcija ne izključuje paketa dobrodošlice ali ostalih ugodnosti za nove komitente, z izjemo ugodnosti,
ki so povezane s povečevanjem OM. Dodatni pribitki na OM tako niso mogoči.
Depozitna akcija II. – SUPER DEPOZIT

3.

letna OM
Letna OM – mes. izplačilo obresti
nad 25 mesecev
1,00 %
Ni na voljo
Akcija velja za nove komitente ali obstoječe depozitarje, ki odprejo v LON d.d. osebni račun ter nanj prenesejo prihodke (plača ali pokojnina)..
Akcija ne izključuje paketa dobrodošlice ali ostalih ugodnosti za nove komitente, z izjemo ugodnosti, ki so povezane s povečevanjem OM.
Dodatni pribitki na OM tako niso mogoči.
Depozitna akcija III. – MASTER DEPOZIT

4.

letna OM
Letna OM – mes. izplačilo obresti
nad 36 mesecev
1,50 %
Ni na voljo
Akcija velja za nove in obstoječe komitente. Akcija ne izključuje paketa dobrodošlice ali ostalih ugodnosti za nove komitente, z izjemo
ugodnosti, ki so povezane s povečevanjem OM. Dodatni pribitki na OM tako niso mogoči. Akcija velja do preklica.
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Depozitna akcija IV. – DRUŽINSKI DEPOZIT
5.

Letna OM – mes. izplačilo obresti
letna OM
nad 36 mesecev
2,00 %
Ni na voljo
Akcija velja za člane Mini in Maksi družinskega paketa. Dodatni pribitki na OM niso mogoči. Akcija velja do preklica.

3.

ZLATA REZERVA (ZA KOMITENTE LON D.D.)

nad 30 dni
Minimalni znesek vezave 200,00 EUR.

4.

0,05 %

Varčevanje PLUS (ZA KOMITENTE LON D.D.)

nad 1 leto
nad 2 leti
nad 3 leta

5.

0,45 %
0,70 %
0,80 %

LONIJEVO VARČEVANJE (Vezave sredstev za otroke do dopolnjenega 15. leta) (ZA KOMITENTE LON D.D.)

nad 11 mesecev
nad 22 mesecev
nad 33 mesecev

6.

0,35 %
0,55 %
0,75 %

RENTNO VARČEVANJE ((ZA KOMITENTE IN NEKOMITENTE LON D.D.)

mesečni pologi nad 5 let
mesečni pologi nad 10 let
enkratni polog nad 10 let

1,80 %
2,00 %

nad 2.000 EUR
1,80 %
nad 20.000 EUR
1,90 %
(dane obrestne mere veljajo za Rentna varčevanja, sklenjena od 29.4.2017 dalje)

AKTIVNE OBRESTI – fizične osebe
1.

POTROŠNIŠKI KREDITI

Obrestna mera
Komitenti
do 36 mesecev
5,20 %
nad 36 do vključno 60 mesecev
5,70 %
nad 60 do vključno 72 mesecev
6 M EURIBOR + 4,10 %
nad 72 do vključno 96 mesecev
6 M EURIBOR + 4,50 %
nad 96 do vključno 240 mesecev
6 M EURIBOR + 4,95 %
Dodatek k obrestni meri za kredite, kjer se bremeni kreditojemalca pod minimalno plačo.
Dodatek velja za vse potroš. in stan. kredite.

2.

Nekomitenti
6,20 %
6,70 %
6 M EURIBOR + 5,10 %
6 M EURIBOR + 5,50 %
6 M EURIBOR + 5,95 %
+ 1,00 odst. točke

AKCIJSKI POTROŠNIŠKI KREDITI

Obrestna mera
do 120 mesecev

Obstoječi komitenti
4,50 %

Novi komitenti
4,50 %

Zavarovanje preko Zavarovalnice Triglav, upoštevana je bremenitev do minimalne plače.

3.

ŠTUDENTSKI KREDITI

Obrestna mera
do 24 mesecev

4.

Komitenti
5,00 %

AKCIJSKI STANOVANJSKO HIPOTEKARNI KREDIT ZA KOMITENTE, KI PRVIČ NAJEMAJO
STANOVANJSKI KREDIT

Ročnost
do 120 mesecev – fiksna OM
do 180 mesecev – variabilna OM

Komitenti, ki prvič najemajo stanovanjski kredit
od 2,50 %
od 6m EURIBOR + 1,80 %

Kredit ni namenjen poplačilu obstoječih kreditnih obveznosti.

5.

HIPOTEKARNI STANOVANJSKI KREDITI

Obrestna mera
do 180 mesecev – variabilna OM
nad 180 do 240 mesecev – variabilna OM
do 180 mesecev – fiksna OM

6.

Komitenti
6m EURIBOR + 2,60 %
6m EURIBOR + 2,80 %
3,65 %

STANOVANJSKI KREDITI ZAVAROVANI Z ZAVAROVALNO PREMIJO

Obrestna mera
do 180 mesecev – variabilna OM
nad 180 do 240 mesecev – variabilna OM

Komitenti
6m EURIBOR + 3,90 %
6m EURIBOR + 4,10 %
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do 180 mesecev – fiksna OM

7.

4,85 %

STANOVANJSKI KREDITI ZA ENERGETSKO OBNOVO DOMA PO POGOJIH SID BANKE

Ročnost
Od 12 mesecev do 180 mesecev

8.

OBRESTNA MERA
6M EURIBOR + 1,85 %

TURBO KREDITI

Ročnost
do 36 mesecev

Komitenti
5,55 %

Nekomitenti
6,66 %

PASIVNE OBRESTI – pravne osebe
VPOGLEDNA SREDSTVA IN DEPOZITI NA ODPOKLIC
Vrsta sredstva
Vpogledni depoziti pravnih oseb in sredstva na TRR
Depoziti na odpoklic – sklenitev novih pogodb ni mogoča; obrestne mere veljajo za
obstoječe pogodbe
Depoziti na odpoklic – odprti za namen povezanih poslov (za primer zavarovanja,
subvencije,…)
Depoziti na odpoklic – za rezervne sklade
Vpogledna sredstva rezervnih skladov
Depozit na odpoklic – odpovedni rok 31 dni
Vrsta sredstva
Nadomestilo za vodenje vpoglednih sredstev
Nadomestilo velja za vse vrste računov pravnih oseb z izjemo Skrbniških (fiduciarnih)
računov etažnih lastnikov.

Obrestna mera
0,001 %
-0,40 %
0,00 %
0,05 %
0,05 %
0,03 %
Nadomestilo
0,033 % od povprečnega mesečnega
stanja nad 150.000 EUR

REDNA DEPOZITNA PONUDBA (za komitente LON D.D.)
Ročnost vezave
nad 1 mesec (nad 31 dni - 60 dni)
nad 2 meseca (nad 61 dni - 90 dni)
nad 3 mesece (nad 91 dni - 180 dni)
nad 6 mesecev (nad 181 dni - 270 dni)
nad 9 mesecev (nad 271 dni - 365(6) dni)
nad 12 mesecev (nad 365(6) dni))
nad 24 mesecev
nad 36 mesecev
nad 60 mesecev

Izplačilo obresti ob koncu vezave
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,05 %
0,10 %
0,25 %
0,45 %
0,60 %
0,70 %

Mesečno izplačilo obresti

0,20 %
0,35 %
0,45 %
0,50 %

REDNA DEPOZITNA PONUDBA (za nekomitente LON D.D.)
Ročnost vezave
nad 30 do 60 dni
nad 61 do 180 dni
nad 181 do 365 dni
nad 365 dni

Izplačilo obresti ob koncu vezave
vezava ni mogoča
0,00 %
0,05 %
0,25 %

Mesečno izplačilo obresti
/
/
/
/

Splošno:
Linearni način obrestovanja se uporablja za vse novo sklenjene rentne vloge od uveljavitve tega sklepa dalje. Splošno pravilo pri razvezavi
je, da so le te možne zaradi dokumentiranega vzroka višje sile (naravne nesreče, smrti in podobne izredne prilike) konkretno o tem presoja
s sklepom uprava LON d.d.. Za obrestovanje razvezane vloge velja, da se obrestuje po obrestni meri na vpogled oziroma v skladu s pogodbo.
LON bo sprejemala depozite v EUR, če bo posamezni depozit znašal najmanj 200,00 €. Celotna ponudba pasivnih obrestnih mer velja za
vloge do maksimalnega zneska 300.000 € (fizične osebe) oziroma do 300.000 € (pravne osebe). Za višje zneske od omenjenih se pripravi
individualna ponudba.
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