Pogoji za poslovanje s hranilnimi vlogami – besedilo 2015
I. Vplačila
1. Hranilne vloge so denarne vloge na bančnih računih, ki niso namenjeni plačilnemu prometu, temveč naložbi denarja.
2. Zneski se vplačujejo v evrih.
3. Banka si pridržuje pravico, da kadar koli brez navedbe razlogov lahko odkloni sprejetje
vplačil, zlasti če bi se z njihovim dobropisom prekoračilo z varčevalcem dogovorjeno maksimalno dobroimetje.
II. Hranilna listina
1. Po prvem vplačilu prejme varčevalec hranilno listino, ki se lahko glasi na določeno oznako
ali na ime imetnika oz. imetnikov varčevalnega računa („Imenska hranilna listina“). Posebna določila za imenske hranilne listine so v VII. poglavju teh pogojev.
2. Hranilna listina vsebuje med drugim vpise, navedene v poglavju III, ter dogovorjene roke
vezave. Poleg tega so navedena vsa vplačila, obresti, pripisi in vračila ter datumi, ko so bili ti
posli izvršeni.
III. Geslo
1. V hranilni listini je navedeno, ali so dvigi vezani na imenovanje gesla. Imetnik hranilne
listine mora ne glede na zakonsko dolžnost identifikacije (predložitev izkaznice) povedati
geslo vsakič, ko dvigne glavnico ali obresti.
2. Sprememba gesla je vezana na iste pogoje kot dvig. Spremembo je treba vnesti v hranilno
knjižico.
IV. Izplačilo, odpoved
1. Banka je upravičena, da na podlagi določil III. poglavja izplačuje zneske, če ji je bila predložena hranilna listina. Izplačila brez predložitve hranilne listine niso možna. Posebna pravila
za izplačila pri imenskih hranilnih listinah so v VII. poglavju teh pogojev.
2. Dvig celotnega dobroimetja ima za posledico odpoved pogodbe o hranilni vlogi s takojšnjim učinkom.
3. Banka lahko ob upoštevanju odpovednega roka 12 tednov kadar koli odpove hranilno vlogo, za katero ni bila dogovorjena fiksna doba trajanja/enkratna vezava. Pri hranilnih vlogah,
katerih vezava je bila večkrat podaljšana (točka V. 1), je odpovedni rok prav tako 12 tednov,
vendar se ne konča prej kot s pretekom tistega roka vezave, ki ima v času odpovedi najdaljšo
dobo trajanja. Stranka ob odpovedi prejme seznam o prenehanju tekočih rokov vezave. Nespremenjena ostaja pravica, da se hranilna vloga odpove s takojšnjim učinkom, če je dan tehten
razlog, ki banki onemogoča nadaljevanje pogodbenega razmerja.
4. Strankam, ki banki pri poslovanju s hranilnimi vlogami niso sporočile svojega naslova, se
odpoved sporoči z obvestilom na oglasnih deskah v poslovnih prostorih banke. Vsekakor pa
se odpoved lahko izreče ob vsaki predložitvi hranilne listine. Nedvignjeni zneski se lahko
izročijo sodišču na stroške in tveganje stranke. Hranilna vloga se od veljavnosti odpovedi
dalje obrestuje s temeljno obrestno mero (točka VI. 3).

V. Vezave
1. Dogovorjena vezava se vnese v hranilno listino in se obračuna za vsako posamezno vplačilo in vsak dobropis obresti posebej. Ko posamezni rok vezave poteče, mu sledi nov rok vezave z enko dobo trajanja. Vezave, ki sledijo vezavi, ki poteče v odpovednem roku (točka IV.
3), prenehajo najpozneje hkrati z odpovednim rokom.

2. Dvigi med tekočo vezavo se štejejo za predujme. Za te predujme se obračunajo obresti v
višini 1 od tisoč na dopolnjeni mesec za čas do konca tekočega roka vezave, vendar ne več
kot znašajo skupne obresti na prejeti znesek. Pri tem se v potrebnem obsegu zaračunajo tudi
že izplačane obresti predhodnega leta, če obresti tekočega leta ne zadostujejo. Take obresti je
treba plačati tudi v primeru skrajšanja tekočega roka vezave. Vezan znesek se lahko dvigne
brez plačila obresti za predujem v obdobju 28 dni pred pretekom roka vezave in do 7 dni po
preteku roka vezave. V vsakem primeru je mogoče brez obresti za predujem dvigniti donos iz
obresti tudi do konca januarja tistega leta, ki sledi letu dobropisa obresti.

VI. Obrestovanje, nadomestila
1. Hranilne vloge se obrestujejo od dneva vplačila do vključno zadnjega koledarskega dneva
pred dnevom dviga po obrestni meri, navedeni v hranilni listini. Za mesec šteje 30 dni, za leto
360 dni. Zneski, ki jih v teku 14 dni po vplačilu spet dvignete, se ne obrestujejo, dvigi pa gredo vedno v breme nazadnje vplačanih zneskov.
2. Če ni drugega dogovora, je obrestna mera, ki je bila ob odprtju vloge vpisana v hranilno
listino, vezana na indikator, ki je bil dogovorjen za to hranilno vlogo in vpisan v hranilno listino, ter se spremeni (poviša ali zniža) vedno na 25. koledarski dan mesecev marec, junij, september in december skladno z razvojem indikatorja v obdobju od srednjega meseca koledarskega četrtletja, v katerem se je dejansko izvedla zadnja prilagoditev, do srednjega meseca
tekočega četrtletja. Za prvo spremembo obrestne mere po odprtju hranilne vloge se kot izhodiščna vrednost indikatorja uporabi vrednost indikatorja srednjega meseca tistega koledarskega četrtletja, v katerem se je nazadnje spremenila obrestna mera za obstoječe hranilne vloge,
katerih obrestovanje je vezano na enak indikator. Datum te spremembe obrestne mere in
izhodiščna vrednost indikatorja, ki iz nje sledi, bosta objavljena na spletnih straneh banke ter
na oglasnih deskah v bančnih poslovalnicah. Obrestna mera se spremeni za število odstotnih
točki, za katero se je spremenil indikator v primerjevalnem obdobju. Spremembe pod 1/8
odstotne točke se ne upoštevajo. Spremembe, ki bodo uvedene, se po trgovski uzanci zaokrožijo na 1/8 odstotne točke. Banka lahko znižanja obrestne mere, ki sledijo iz vezave na indikator, v celoti ali delno prekine in obrestno mero zniža ob katerem koli poznejšem času, pri
čemer je za naslednjo spremembo merodajna nazadnje za kako spremembo uporabljena vrednost indikatorja.
3. S stranko dogovorjena fiksna osnovna obrestna mera se vnese v hranilno listino. V obdobjih, v katerih razvoj indikatorja pogojuje obrestno mero, ki je pod to osnovno obrestno mero,
se hranilna vloga obrestuje najmanj po osnovni obrestni meri.
4. Za spremembo morebitnih nadomestil za storitve, povezane s hranilnimi vlogami, velja 45.
točka Splošnih poslovnih pogojev banke.
5. Spremenjene obrestne mere in nadomestila se vnesejo v hranilno listino, ko jo stranka naslednjič predloži.
6. S koncem koledarskega leta se za vse vloge obračunajo obresti/nadomestila. Vsakokratni
saldo iz obresti z odbitkom davkov, obresti za predujme in nadomestil se pripiše glavnici in
spet obrestuje oziroma se odpiše od glavnice.
VII. Posebna določila za imenske hranilne listine
1. Pri imenskih hranilnih listinah ima pravico do razpolaganja z varčevalnim računom imetnik računa (glej tudi 31. točko Splošnih poslovnih pogojev). Varčevalni račun se lahko odpre
tudi za več imetnikov (glej tudi 35. točko Splošnih poslovnih pogojev Banke).
2. Imetnik računa lahko drugim osebam izrecno in pisno podeli pravico podpisovanja (glej
tudi 32. točko Splošnih poslovnih pogojev Banke).

3. Imetnik računa ali pooblaščeni podpisnik morata pri vsakem razpolaganju z varčevalnim
računom predložiti tudi imensko hranilno listino. To pa ne velja za preklic pravice podpisovanja, ki ga imetnik računa lahko opravi brez predložitve imenske hranilne listine.
4. Imetnik računa ali pooblaščeni podpisnik, ki ima edini pravico do razpolaganja z imensko
hranilno listino, ima pravico odpovedati pogodbo o hranilni vlogi v okviru dogovorov o vezavi ali jo ukiniti z dvigom celotnega dobroimetja.
5. Četudi ima imetnik računa samo skupno pravico razpolaganja, ima vsak soimetnik pravico,
da z veljavnostjo za vse soimetnike sklene z banko dogovore o vezavi ali obrestovanju hranilne vloge ter s tem povezanih nadomestilih.
VIII. Sklepna določila
1. Prednostno veljavo pred temi pogoji za poslovanje s hranilnimi vlogami imajo določila v
dogovorih s stranko ali posebnih pogojih.
2. Kraj izpolnitve so za obe strani poslovni prostori poslovalnice banke, ki je hranilno listino
izdala. Avstrijskim Raiffeisnovim bankam je prepuščeno, ali izplačujejo in sprejemajo vplačila na podlagi predložene hranilne listine kakšne druge avstrijske Raiffeisnove banke.
3. Informacije o hranilni vlogi se dajejo samo osebam, ki izpolnjujejo tudi pogoje za dvige.
4. Morebitne spremembe teh pogojev ali za obrestovanje dogovorjenega indikatorja se izvedejo v skladu z 2. točko Splošnih poslovnih pogojev banke. Indikator pa se lahko spremeni samo
iz tehtnih razlogov. Stranke, ki v okviru poslovanja s hranilnimi vlogami banki niso sporočile
svojega naslova, se o takih spremembah obvesti z obvestilom na oglasnih deskah v poslovnih
prostorih banke. Stranke se z ustreznim opozorilom na oglasni deski opozori, da se njihov
molk po preteku 12 tednov od dneva, ko je bilo obvestilo objavljeno na oglasni deski, šteje
kot privolitev v spremembo.

