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Sistem jamstva za vloge – informacije za vlagatelje
Vloge v LONu so zaščitene s:
Zgornja meja zaščite:
Če imate v isti banki/hranilnici več
vlog:
Če imate skupni račun z drugo
osebo ali osebami:
Obdobje vračila ob propadu banke:
Valuta vračila:
Kontaktni naslov:
Več informacij:

sistemom za jamstvo vlog skladno z Zakonom o sistemu jamstva za vloge
(Uradni list RS, št. 27/2016; v nadaljevanju: ZSJV).
100.000 EUR na vlagatelja v LONu (1)
se vse vaše vloge v isti banki/hranilnici »seštejejo«, za skupni znesek pa
velja zgornja meja 100.000 EUR. (2)
velja zgornja meja 100.000 EUR za vsakega vlagatelja posebej. (3)
je sedem delovnih dni.* (4)
EUR
Banka Slovenije, Slovenska 35, SI-1505 Ljubljana,
tel. +386 1 47 19 000, e-naslov: resolution@bsi.si
www.bsi.si

(1) Vloge v bankah krije zakonsko predpisani sistem jamstva za vloge skladno z ZSJV. Če bi LON postal plačilno
nesposoben, bi se vam vaše vloge povrnile do višine 100.000,00 EUR iz sistema jamstva za vloge.
(2) Če vaša vloga ni na voljo, ker LON ne more izpolniti svojih finančnih obveznosti, vlagatelji prejmejo izplačila iz sistema
jamstva za vloge, največ do vrednosti 100.000,00 EUR na vlagatelja na banko. To pomeni, da se vse vaše vloge pri LONu
seštejejo. Če ima na primer vlagatelj depozit z 90.000 EUR in osebni račun z 20.000 EUR, prejme le izplačilo v višini
100.000 EUR.
(3) V primeru skupnih računov velja zgornja meja 100.000 EUR za vsakega vlagatelja. Vendar se vloge na računu, s
katerim lahko kot člani poslovnega partnerstva, združenja ali podobne skupine brez pravne osebnosti razpolagata dve
osebi ali več, pri izračunu zgornje meje 100.000 EUR združijo in obravnavajo kot vloge le enega samega vlagatelja. V
nekaterih primerih (npr. nakup ali prodaja stanovanjske nepremičnine) so vloge zajamčene nad mejo 100.000,00 EUR.
Več informacij je na voljo na naslovu www.bsi.si.
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).
Vloge vseh malih vlagateljev in podjetij na splošno krijejo sistemi jamstva za vloge. Izjeme za določene vloge so navedene
na spletni strani pristojnega sistema jamstva za vloge.
(4) Vaše vloge do 100.000 EUR bodo izplačane najpozneje v sedmih delovnih dneh z izjemo prehodnega obdobja.1 Če
vloge ne bodo izplačane v navedenih rokih, stopite v stik s sistemom jamstva za vloge.
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 (ne obravnavajo se kot
skupni ali skrbniški računi za neposredne upravičence);
 vloge pokojninskih skladov in pokojninskih družb (ne obravnavajo se kot skupni ali skrbniški računi za neposredne
upravičence;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.
LON vas bo obenem na zahtevo obvestil o tem, ali so določeni produkti upravičeni ali ne. Upravičene vloge LON potrdi na
izpisku računa.
Podrobnejše informacije o sistemu jamstva za vloge lahko pridobite na spletni strani LONa www.lon.si in Banke Slovenije
www.bsi.si.
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Sedemdnevni rok za izplačilo začne veljati 1. 1. 2024, v prehodnem obdobju do 31. 12. 2023 pa veljajo naslednji roki za izplačilo:

do 31. 12. 2018 do 20 delovnih dni;

od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 do 15 delovnih dni;

od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023 do 10 delovnih dni.
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