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Izvleček iz sklepa o obrestnih merah Gorenjske banke d.d., Kranj 

 
Vse obrestne mere so letne in izražene v % 

 

Vezane vloge v EUR  

Kratkoročne vezane vloge v EUR 

od 31 do 60 dni od 61 do 90 dni od 91 do 180 dni od 181 do 270 dni od 271 do 365  dni 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 

Minimalni znesek vezane vloge znaša 250,00 EUR. 

Obrestne mere so nespremenljive, obračun obresti je navadni. Komitent oziroma nekomitent se lahko odloči za vezano 
vlogo z avtomatskim obnavljanjem za skupno obdobje vezave največ do 186 dni ali za vezavo na eno dobo. 

 

Dolgoročne vezane vloge V EUR 

Doba Obrestna mera 

Od vključno 13 do 23 mesecev 1,45 

Od vključno 24 do 35 mesecev 1,90 

Minimalni znesek vezane vloge znaša 250,00 EUR. 

Obrestne mere so nespremenljive, obračun obresti je navadni. Izplačilo obresti je konec dobe vezave.  

 

Dolgoročne vezane vloge s kombinirano naložbo v EUR 

Vezane vloge v EUR nad enim letom ter naložbe v naložbene produkte Skupine Triglav po izboru komitenta za enkratna 
vplačila 

Kombinacija* Doba Obrestna mera 

25 : 75* Od vključno 13 do 23 mesecev 1,70 

25 : 75* Od vključno 24 do 35 mesecev 2,20 

50 : 50* Od vključno 13 do 23 mesecev 1,90 

50 : 50* Od vključno 24 do 35 mesecev 2,30 

75 : 25* Od vključno 13 do 23 mesecev 2,00 

75 : 25* Od vključno 24 do 35 mesecev 2,50 

*Razmerje vplačil v posamezen del naložbene kombinacije vzajemni sklad : depozit. Skupni znesek vplačil v naložbeno 
kombinacijo znaša minimalno 5.000,00 EUR. 

Obrestne mere so nespremenljive, obračun obresti je navadni. Izplačilo obresti je konec dobe vezave. 

Vezane vloge se lahko sklepajo le za eno  dobo vezave, brez podaljševanja. 
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Vezane vloge v tuji valuti - USD                                  

Kratkoročne devizne vezane vloge v USD  

od 31 do 60 dni od 61 do 90 dni od 91 do 180 dni od 181 do 270 dni od 271 do 365  dni 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 

Minimalni znesek vezane vloge v tuji valuti znaša 200,00 EUR. 

Obrestne mere so nespremenljive, obračun obresti  je navadni. Komitent oziroma nekomitent se lahko odloči za vezano 
vlogo z avtomatskim obnavljanjem za skupno obdobje vezave največ do 186 dni ali za vezavo na eno dobo.  

Dolgoročne devizne vezane vloge v USD z izplačilom obresti konec dobe vezave  

Vloge od vključno 13 do vključno 23 mesecev Vloge od vključno 24 do vključno 35 mesecev 

0,10 0,15 

Minimalni znesek vezane vloge v tuji valuti znaša 200,00 EUR. 

Obrestne mere so nespremenljive, obračun obresti  je navadni.   

 
 

Kranj, 1. 4. 2023 


