Gorenjska banka d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj,
davčna št.: 42780071, ID št. za DDV: SI42780071 (v nadaljevanju: banka) in

(ime in priimek ter naslov imetnika/imetnice, v nadaljevanju: imetnik)
(datum in kraj rojstva, davčna številka),
ki ga zastopa zakoniti zastopnik/skrbnik/pooblaščenec:
(ime in priimek, naslov, davčna številka)
skleneta
POGODBA O VEZAVI KRATKOROČNE VEZANE VLOGE
1. člen
Imetnik ob podpisu te pogodbe položi in nepreklicno veže denarna sredstva, banka jih sprejme in vodi na računu
št.:
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2. člen
Banka bo vezana sredstva obrestovala v valuti, v kateri se vodijo sredstva. Banka bo vezana sredstva obrestovala po obrestni meri, ki je
% letno in je nespremenljiva.
Opomba: Klavzula, ki se izpisuje v primeru avtomatskega obnavlja depozita:
(»Pogodbeni stranki se dogovorita, da se po izteku dobe vezave iz prvega člena te pogodbe denarna sredstva avtomatično ponovno vežejo
za enako dobo, pri tem pa skupno obdobje vezave sredstev lahko traja največ do 186 dni
Imetnik lahko najkasneje v roku 3 delovnih dni pred iztekom posamezne dobe vezave sporoči banki, da preklicuje ponovno vezavo
sredstev.«)
Banka bo obračunavala obresti z uporabo navadnega obrestnega računa, z dekurzivnim obrestovanjem, za dejansko število dni vezave
po koledarju in z upoštevanjem dejanskega števila dni v letu (365/366 dni). Pri izračunu obresti banka upošteva dan sklenitve pogodbe,
zadnjega dne vezave po tej pogodbi pa ne. Banka bo obračunavala in pripisala obresti h glavnici ob zapadlosti vezane vloge in ob
morebitni prekinitvi vezave po tej pogodbi.
V primeru sklenitve vezane vloge s ponovno avtomatsko vezavo banka vsakokrat ponovno veže glavnico in pripisane obresti.
3. člen
Po poteku dobe vezave banka vrne vezana sredstva skupaj s pripadajočimi obrestmi na imetnikov račun

.

V primeru, da ob izteku dobe vezave banka vezanih sredstev ne more vrniti, ker imetnikov račun ne obstaja več in imetnik banke ni v
pisni obliki obvestil o spremembi računa pri banki, se denarna sredstva iz vezave izplačajo imetniku, ko banka prejme pisno sporočilo o
številki novega računa pri banki, na katerega naj se denarna sredstva iz vezave nakažejo, ali ko imetnik v poslovalnici banke, v kateri je
sklenil to pogodbo, dvigne denarna sredstva vezave. V času od izteka dobe vezave do dejanskega izplačila se denarna sredstva vezave ne
obrestujejo.
4. člen
Imetnik daje banki s podpisom te pogodbe nepreklicni nalog in dovoljuje, da si banka lahko vse neporavnane zapadle terjatve do imetnika
ob poteku vezave iz katere koli pravne podlage do imetnika poplača iz imetnikovih vezanih sredstev, sklenjenih na podlagi te pogodbe.
V primeru, da je vezana vloga sklenjena v tuji valuti, je banka upravičena za namene iz tega člena spremeniti tujo valuto v EUR po
nakupnem menjalniškem tečaju Gorenjske banke d.d., Kranj, veljavnem na dan poplačila.
5. člen
Podatki o vezani vlogi so poslovna skrivnost banke. Banka daje podatke o vezani vlogi le imetniku in upravičencem, ki so pooblaščeni za
pridobitev informacije o vezani vlogi na podlagi zakona.
Imetnik izrecno dovoljuje, da banka lahko posreduje podatke o imetniku in podatke o poslu po tej pogodbi tretjim pravnim osebam, s
katerimi ima banka vzpostavljen informacijski sistem za bonitetno presojo komitentov.
Varčevalec je banki v roku 15 dni od nastale spremembe dolžan sporočiti spremembo podatkov o računu pri banki, na katerega se bodo
prenesla sredstva po končani dobi varčevanja.
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V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov imetnik, potem ko mu je banka predhodno podrobno obrazložila namen obdelave
osebnih podatkov, dovoljuje banki, da lahko obdeluje vse njegove osebne podatke, navedene v tej listini, ali pridobi te podatke od
upravljavca zbirke osebnih podatkov, če njihove spremembe ne bo sporočil banki sam. Osebne podatke sme banka obdelovati za potrebe
njenega poslovanja v okviru poslovnega razmerja iz te listine in jih lahko obdeluje z njegovimi osebnimi podatki iz vseh listin o drugih
poslih, s katerimi je z banko v poslovnem razmerju, vse do prenehanja katerega koli njegovega poslovnega razmerja z banko.
Za namen neposrednega trženja lahko banka poleg podatkov o osebnem imenu, naslovu stalnega ali začasnega prebivališča, telefonski
številki, naslovu elektronske pošte ter številki telefaksa obdeluje tudi vse druge varčevalčeve osebne podatke, ki jih pridobi med
trajanjem kateregakoli poslovnega razmerja z varčevalcem. Osebne podatke za namene neposrednega trženja lahko banka posreduje
svojim pogodbenim obdelovalcem, posebej družbam iz Skupine Gorenjska banka.
Varčevalec lahko kadarkoli pisno zahteva, da banka njegove osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namen
neposrednega trženja. Banka bo v 15 dneh po prejemu pisne zahteve varčevalca prenehala z uporabo osebnih podatkov za namen
neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno obvestila varčevalca.
6. člen
Vsa pisna sporočila v zvezi s to pogodbo bosta pogodbeni stranki pošiljali na naslova, ki sta navedena na prvi strani te pogodbe, razen v
primeru, da se stranki dogovorita drugače. Vsaka pogodbena stranka je o spremembi teh podatkov dolžna obvestiti drugo pogodbeno
stranko. Do prejema obvestila se šteje, da so vsa pisna sporočila v zvezi s to pogodbo prejeta s potekom tretjega delovnega dne od
datuma oddaje na pošti, če so poslana na naslova, ki sta navedena na prvi strani te pogodbe. Pogodbeni stranki se morata na vseh pisanih
sporočilih v zvezi s to pogodbo sklicevati na številko varčevanja iz pogodbe.
7. člen
Banka pri vezavi sredstev ne obračunava davka na dodano vrednost po 4.c) točki 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost. V primeru
spremembe Zakona o davku na dodano vrednost bo banka obvestila imetnike z desetdnevno objavo na oglasnih deskah v poslovalnicah
banke.
8.člen
Vloge v banki so zaščitene s Sistemom za jamstvo vlog v skladu z Zakonom o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 27/2016; v
nadaljevanju: ZSJV). Če vloga ni na voljo, ker banka ne more izpolniti svoji finančnih obveznosti, vlagatelji prejmejo izplačila iz Sistema
jamstva za vloge. Zgornja meja zaščite je 100.000 EUR na vlagatelja v banki, kar pomeni, da se za določitev ravni kritja seštejejo vse vloge
vlagatelja v banki. V nekaterih primerih, ki jih določa ZSJV, so vloge zaščitene nad mejo 100.000 EUR.
Če ima deponent zapadle obveznosti do banke, se te obveznosti lahko pobotajo s terjatvijo deponenta iz naslova izplačila kritja zajamčene
vloge. Obdobje vračila v primeru nerazpoložljivosti vlog banke je sedem delovnih dni, če zakon ne določa drugače.
Več informacij je na voljo na naslovu https://www.bsi.si. Kontaktni naslov za informacije v zvezi z jamstvom za vloge je: Banka Slovenije,
Slovenska 35, SI-1505 Ljubljana, tel. +368 1 47 19 000, email: resolution@bsi.si.
9. člen
V primeru, da pogodba določenega razmerja ne ureja, se v tem delu uporabljajo vsakokrat veljavni Splošni poslovni pogoji bank v
Republiki Sloveniji, ki jih objavi Združenje bank Slovenije.
10. člen
Imetnik ne more odstopiti od te pogodbe pred potekom pogodbeno dogovorjene dobe vezave, razen če sta se o tem in o pogojih
predčasnega prenehanja depozitnega razmerja (vključno z višino nadomestila in višino stroškov zaradi predčasnega prenehanja
depozitnega razmerja) stranki izrecno pisno sporazumeli.
V primeru smrti imetnika bo banka izplačala sredstva vezave ob poteku obdobja vezave na račun iz 3. člena te pogodbe, razen če dediči
pred potekom obdobja vezave zahtevajo izplačilo sredstev vezave, s tem da predložijo pravnomočen sklep o dedovanju ali drugo ustrezno
javno listino in se z banko pisno dogovorijo o pogojih predčasnega prenehanja depozitnega razmerja (vključno z višino nadomestila in
višino stroškov zaradi predčasnega prenehanja depozitnega razmerja).
11. člen
S podpisom te pogodbe imetnik ali njegov zakoniti zastopnik, skrbnik ali pooblaščenec potrjuje, da je pogodbo v celoti prebral, razumel
vsa njena določila in z njo v celoti soglaša. Pogodba je podpisana v dveh enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme en
izvod.
Morebitne spore v zvezi s to pogodbo rešuje sodišče, pristojno po sedežu banke.
Kraj in datum:
Imetnik/zakoniti zastopnik/skrbnik/pooblaščenec:
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Štampiljka banke in
podpis pooblaščene osebe

