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SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA Z DEPOZITNIM RAČUNOM »ZLATI LON«
3 - letne vezave 0,30 % točke.

1.

Opredelitev pojmov

Depozitni račun »Zlati LON« (v nadaljevanju: depozitni
račun) je račun, ki ga lahko deponent v Hranilnici LON d.d.
(v nadaljevanju: hranilnica) odpre kot varčevanje za
pogodbeno določen čas v višini najmanj 21.000 EUR na
podlagi sklenitve Pogodbe o vezavi depozita Zlati LON in
deponentu omogoča višje obrestne mere za vezana
sredstva in možnost dodatnega povečevanja sredstev v
času vezave. Stanje depozitnega računa se vodi na hranilni
knjižici, ki je izdana na številko depozitnega računa Zlati
LON.

Bonus »ZLATI LON« se obračuna samo v primeru, da
deponent na depozitnem računu ni opravil nobenega
dviga do konca vezave. Bonusi so vezani na osnovni
znesek vezave.

Pogodba o vezavi depozita Zlati LON (v nadaljevanju:
pogodba) je pravno razmerje med hranilnico in deponentom
in vsebuje bistvene elemente za poslovanje z depozitnim
računom.

BREZPLAČNA UPORABA SEFA
Deponenti, ki se odločijo za vezavo svojih prihrankov v
poslovnih enotah hranilnice, katere so opremljene s
sefi, za dobo najmanj 36 mesecev, prejmejo ob
sklenitvi vezave v brezplačno uporabo sef velikosti (5 x
31) za dobo enega leta.

ZLATNIK
Deponentu pripada v primeru odprtega računa Zlati
LON nad 24 oziroma 36 mesecev 1 priložnostni zlatnik
v vrednosti do 100,00 EUR (z DDV) ne glede na
znesek vezave.

Deponent – je rezident Republike Slovenije, ki odpre
depozitni račun oziroma je imetnik depozitnega računa.

4.

Sklep o višini obrestnih mer – je vsakokrat veljavni Sklep
o višini obrestnih mer Hranilnice LON d.d., Kranj. Izvleček
sklepa je na vpogled v vseh poslovnih enotah hranilnice.

Deponent v času vezave razpolaga s sredstvi na
depozitnem računu v znesku do 5.000 EUR nad
osnovnim zneskom vezave. Število dvigov v času
vezave je omejeno na tri.

Bonus »Zlati LON« je dodatek k obrestni meri, ki je določen
z vsakokrat veljavnim Sklepom o višini obrestnih mer.
Dodatek je razviden iz 3. točke teh Splošnih pogojev.
Osnovni znesek je
posameznega razreda.

2.

minimalni

znesek

vezave

iz
V izjemnih primerih (višja sila po ZOR-u) se Pogodba
na podlagi Sklepa uprave razveže. V takem primeru
se sredstva obrestujejo po Sklepu o višini obrestnih
mer za dobo dejanske vezave.

Odprtje depozitnega računa »Zlati LON«

Deponent lahko dodatno povečuje sredstva na
računu, in sicer:

Pravno razmerje med hranilnico in deponentom je sklenjeno
na dan podpisa Pogodbe o vezavi depozita »ZLATI
LON«.

•

Deponent prejme ob podpisu Pogodbe hranilno knjižico z
oznako »Zlati LON«, na kateri je mogoče spremljati stanje
na depozitnem računu. Višina zneska vezanih sredstev
navzgor ni omejena.

•
•

Hranilnica pred sklenitvijo Pogodbe, deponentu izroči en
izvod teh Splošnih pogojev.

pri vezavah nad 1 leto v roku 6 mesecev od dneva
sklenitve pogodbe,
pri vezavah nad 2 leti v roku 12 mesecev od
dneva sklenitve pogodbe,
pri vezavah nad 3 leta v roku 24 mesecev od
dneva sklenitve pogodbe.

Z dodatnimi pologi deponent ne pridobi pravic višje
obrestne mere oziroma drugih bonusov.

Depozitni račun je odprt izključno na ime deponenta.
Hranilnica odpre depozitni račun mladoletni osebi pod
pogojem, da je eden od staršev zakoniti zastopnik. S
polnoletnostjo pridobi mladoletna oseba pravico do
upravljanja z računom.

5.

Obrestne mere

Obrestna mera je nominalna in je določena z vsakokrat
veljavnim Sklepom o višini obrestnih mer in je odvisna od
višine zneska osnovne vezave in opredelitve razredov iz 6.
točke teh Splošnih pogojev.

Mladoletnik, ki dopolni petnajst let in je zaposlen, lahko
odpre depozitni račun pod pogoji, ki veljajo za polnoletno
poslovno sposobno osebo.
3.

Dostop do privarčevanih sredstev in
možnost povečevanja sredstev na
depozitni račun »Zlati LON«

Obresti na depozitnem računu se po izbiri deponenta lahko
izplačujejo po poteku vezave, oziroma na način, ki je
določen v pogodbi. V primeru izbire mesečnega izplačila
obresti, deponentu ne pripada bonus Zlati LON.

Bonusi in nagrade BONUS ZLATI LON

Bonus na obrestno mero za 1-letne vezave znaša
0,10 % točke, za 2 - letne vezave za 0,20 % točke in za
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zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.
6.

Opredelitev razredov

1. razred: znesek vezave od 21.000 EUR do 34.999
EUR
2. razred: znesek vezave od 35.000 EUR navzgor.
7. Podatki o deponentu
Hranilnica uporablja in hrani osebne podatke deponenta ter
podatke o poslovanju toliko časa, kot je hramba predpisana
po zakonu. Pridobljeni podatki se uporabljajo v skladu z
vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Deponent dovoljuje hranilnici, da lahko uporablja podatke za
namene izvajanja teh Splošnih pogojev, Pogodbe o vezavi
depozita Zlati LON ter obveščanje o storitvah hranilnice.
Deponent dovoljuje hranilnici, da lahko pridobi in uporablja
njegovo EMŠO in davčno številko za natančno in popolno
identifikacijo ter preprečitev napak in zlorab. Podatki o
poslovanju z depozitnim računom so poslovna skrivnost
hranilnice ter se smejo sporočiti tretjim osebam le v skladu
z veljavnimi zakonskimi predpisi.

Za vse, kar ni posebej predvideno s pogodbo in splošnimi pogoji,
se upoštevajo veljavna določila veljavne zakonodaje, sklepa in
tarife
Vlagatelj soglaša, da ga hranilnica obvešča preko elektronskega
medija (po elektronski banki, ali po mobilni banki, ali preko
drugega elektronskega medija), katerega naslov je vlagatelj
sporočil hranilnici, in preko pisnih obvestil na naslov, ki je
naveden na prvi strani pogodbe ali na zadnji znani naslov
vlagatelja. V primeru obveščanja preko elektronskega medija se
šteje obvestilo prejeto naslednji dan po oddaji obvestila preko
elektronskega medija. V primeru pisnega obvestila se šteje
obvestilo prejeto drugi delovni dan po oddaji pisnega obvestila
na pošti.
Vsakokrat veljavni Splošni pogoji so sestavni del Pogodbe in so
na voljo v vseh poslovnih enotah hranilnice.

Kranj, 17.4.2017

Deponent mora v 15-tih dneh od spremembe sporočiti vse
nove podatke, pomembne za poslovanje z depozitnim
računom.
Če deponent spremembe naslova ne sporoči ali pošte ne
sprejme, hranilnica vrnjeno pošto šteje kot vročeno in jo
deponira. Vsako obvestilo, ki bi ga hranilnica želela vročiti
deponentu se šteje kot pravilno vročeno, če je poslano na
zadnji znani naslov, ki ga ima hranilnica v svoji evidenci.

8. Jamstvo za vloge
Vloge v hranilnici 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 hranilnici, ker hranilnica ne more izpolniti svojih
finančnih obveznosti, prejme deponent kot vlagatelj izplačilo
iz sistema jamstva za vloge. Zgornja meja kritja je
100.000,00 EUR na vlagatelja v hranilnici (zajamčena
vloga), pri čemer se za določitev ravni kritja sešteje skupno
stanje vseh terjatev posameznega vlagatelja, kot jih določa
ZSJV, do hranilnice. 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 hranilnice, se te
obveznosti lahko pobotajo s terjatvijo vlagatelja iz naslova
izplačila kritja zajamčene vloge.

9. Končne določbe
Hranilnica pri opravljanju storitev, ki so predmet teh splošnih
pogojev upošteva in izvršuje določila vsakokrat veljavnega
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