Depozit
Opis produkta
Depozit je najbolj varna naložba z zagotovljenim donosom namenjena vsem, ki imajo prosta razpoložljiva sredstva, za katera vedo, da
jih določen čas ne bodo potrebovali.

Lastnosti produkta
• Depozit je enkratno vplačilo denarnih sredstev ob sklenitvi depozitne pogodbe. Depozitna pogodba se sklene osebno, pri
skrbniku ali naroči telefonsko, po faksu, po elektronski pošti ali preko Poslovne Banke IN.
• Sklenitelj depozita je pravna oseba ali zasebnik, ki je komitent ali nekomitent Intese Sanpaolo Bank, rezident ali nerezident.
• Minimalna doba vezave je en dan, maksimalna doba 180 mesecev. Kratkoročni depozit se sklene za dobo do enega leta,
dolgoročni depozit pa za obdobje nad enim letom. Doba vezave se lahko določi v dnevih, mesecih in letih. Datum začetka in
konča vezave depozita je lahko le delovni dan.
• Ročnosti za kratkoročne depozite v domači valuti so:
◦ depozit cez noc,
◦ do 30 dni,
◦ od 31 do 60 dni,
◦ od 61 do 90 dni,
◦ od 91 do 180 dni,
◦ od 181 do 270 dni,
◦ od 271 do 1 leta,
• Ročnosti za kratkoročne depozite v tuji valuti so:
◦ od 91 do 180 dni,
◦ od 181 do 270 dni,
◦ od 271 do 1 leta.
• Ročnosti za dolgoročne depozite v domači valuti so:
◦ od 1 leta do 2 let
◦ nad 2 leti do 3 let
• Ročnosti za dolgoročne devizne depozite so:
◦ od 1 leta do 2 let
◦ nad 2 leti
• Valuta vezave depozita je AUD, CAD, DKK, NOK, SEK, CHF, GBP, USD in EUR in najnižji znesek depozita je 500 EUR oz.
protivrednost v drugi valuti.
• Vplačilo sredstev na depozit je lahko le negotovinsko.
• Obrestna mera je odvisna od dobe vezave. Pri kratkoročnem depozitu (evrskem in deviznem) ter pri dolgoročnem evrskem
depozitu je obrestna mera fiksna, kar pomeni, da se za čas trajanje pogodbe ne spreminja. Pri dolgoročnih deviznih depozitih je
obrestna mera spremenljiva.
• Obresti se obračunavajo mesečno in pripišejo k glavnici ob zapadlosti.
• Izpisek ob zapadlosti depozita, Izpisek o obračunanih obrestih in Obvestilo o zapadlosti depozita prejme pravna oseba ali
zasebnik po pošti, na elektronsko pošto ali v Poslovno Banko IN.
• Davek od obresti: tujim pravnim osebam banka odtegne in plača davek od obračunanih obresti na dan, ko so obresti danes na
razpolago. Za znesek plačanega davka se zmanjšajo izplačane obresti.
• Sredstva depozita spadajo v sistem zajamčenih vlog, ki je urejen z zakonom o sistemu jamstva za vloge.
• Deponent lahko z depozitom zavaruje kredite in druge obveznosti pri banki.

Komu je produkt namenjen
Depoziti so namenjeni domačim in tujim pravnim osebam ter zasebnikom, ki imajo presežek sredstev na transakcijskem računu in bi ga
želeli varno naložiti.

Dodatne storitve
Ob sklenitvi kratkoročnega depozita se lahko pravna oseba ali zasebnik dogovori za enkratno avtomatsko podaljšanje depozita, kar
pomeni, da se vezana sredstva v enakem znesku in za enako obdobje ponovno vežejo. Ob avtomatskem podaljšanju se vezana
sredstva obrestujejo po obrestni meri, ki velja na dan podaljšanja pogodbe o depozitu. Podaljšanje je enkratno, kar pomeni, da se ob
prvi zapadlosti depozita sredstva ponovno vežejo, ob naslednji zapadlosti pa se skupaj z obrestmi izplačajo na transakcijski račun.
Avtomatsko podaljšanje se lahko prekliče najmanj 10 dni pred zapadlostjo.
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Poslovni pogoji
Obrestovanje
Banka obrestuje sredstva depozita po fiksni ali spremenljivi obrestni meri. Obrestna mera je določena v vsakokrat veljavnem Sklepu o
obrestnih merah za posamezne vrste kreditov in depozitov.
Nadomestila
Banka zaračuna nadomestilo za predčasno prekinitev pogodbe o depozitu v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo Intese Sanpaolo Bank.

Tveganja povezana z uporabo produkta
Skladno z Zakonom o sistemu jamstva za vloge so sredstva depozita zajamčena do višine 100.000 EUR. Podrobnejše informacije
lahko pridobite v poslovalnicah banke, pri svojem skrbniku in na spletni strani Banke Slovenije www.bsi.si – Jamstvo za vloge v bankah.

Obrestne mere

Pregled fiksnih obrestnih mer v evrih
Depozit čez noč
Depozit do 30 dni
Depozit od 31 do 60 dni
Depozit od 61 do 90 dni
Depozit od 91 do 180 dni
Depozit od 181 do 270 dni
Depozit od 271 dni do 1 leta
Depozit nad 1 letom do 2 let
Depozit nad 2 leti do 3 let

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
do 0,01%
do 0,01%
do 0,10%
do 0,20%

Pregled fiksnih deviznih obrestnih mer
Devizni depozit od 91 do 180 dni
Devizni depozit od 181 do 270 dni
Devizni depozit od 271 dni do 1 leta
Devizni depozit od 91 do 180 dni
Devizni depozit od 181 do 270 dni
Devizni depozit od 271 dni do 1 leta
Devizni depozit od 91 do 180 dni
Devizni depozit od 181 do 270 dni
Devizni depozit od 271 dni do 1 leta
Devizni depozit od 91 do 180 dni
Devizni depozit od 181 do 270 dni
Devizni depozit od 271 dni do 1 leta
Devizni depozit od 91 do 180 dni
Devizni depozit od 181 do 270 dni
Devizni depozit od 271 dni do 1 leta
Devizni depozit od 91 do 180 dni
Devizni depozit od 181 do 270 dni
Devizni depozit od 271 dni do 1 leta
Devizni depozit od 91 do 180 dni
Devizni depozit od 181 do 270 dni
Devizni depozit od 271 dni do 1 leta
Devizni depozit od 91 do 180 dni
Devizni depozit od 181 do 270 dni
Devizni depozit od 271 dni do 1 leta

AUD
AUD
AUD
CAD
CAD
CAD
DKK
DKK
DKK
NOK
NOK
NOK
SEK
SEK
SEK
CHF
CHF
CHF
GBP
GBP
GBP
USD
USD
USD

do 2,25%
do 2,30%
do 2,30%
do 0,65%
do 0,80%
do 0,90%
0,00%
0,00%
0,00%
do 0,70%
do 0,70%
do 0,70%
do 0,01%
do 0,05%
do 0,10%
0,00%
0,00%
0,00%
do 0,05%
do 0,15%
do 0,20%
do 0,20%
do 0,25%
do 0,35%
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Pregled spremenljivih deviznih obrestnih mer
Devizni depozit nad 1 letom do 2 let
Devizni depozit nad 2 leti do 3 let
Devizni depozit nad 1 letom do 2 let
Devizni depozit nad 2 leti do 3 let
Devizni depozit nad 1 letom do 2 let
Devizni depozit nad 2 leti do 3 let
Devizni depozit nad 1 letom do 2 let
Devizni depozit nad 2 leti do 3 let
Devizni depozit nad 1 letom do 2 let
Devizni depozit nad 2 leti do 3 let
Devizni depozit nad 1 letom do 2 let
Devizni depozit nad 2 leti do 3 let
Devizni depozit nad 1 letom do 2 let
Devizni depozit nad 2 leti do 3 let
Devizni depozit nad 1 letom do 2 let
Devizni depozit nad 2 leti do 3 let

AUD
AUD
CAD
CAD
DKK
DKK
NOK
NOK
SEK
SEK
CHF
CHF
GBP
GBP
USD
USD

do 2,30%
do 2,30%
do 0,95%
do 1,00%
0,00%
0,00%
do 0,80%
do 0,80%
do 0,20%
do 0,20%
0,00%
0,00%
do 0,35%
do 0,50%
do 0,45%
do 0,45%

Tarifa
Vrsta storitve
16. Nadomestilo predčasne prekinitve pogodbe

Nadomestilo
33,00 EUR

19. Nadomestilo za vodenje sredstev na depozitih v valuti EUR

Nadomestilo se obračunava stopničasto
in progresivno, kar pomeni, da se
posamezna stopnja nadomestila
uporabi le za del zneska, ki presega
mejo predhodnega razreda.

Odstop od pogodbe
V primeru predčasne prekinitve depozita s strani deponenta, se obračunane obresti za celotno obdobje zmanjšajo za 50% in je
deponent upravičen zgolj do 50% nateklih obresti. V tem primeru je banka tudi upravičena zaračunati deponentu nadomestilo za
predčasno prekinitev pogodbe v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo Intese Sanpaolo Bank.
Pri dolgoročnih depozitih s spremenljivo obrestno mero lahko deponent zaradi spremembe obrestne mere odstopi od pogodbe. Če
deponent v 15. dneh od objave spremembe obrestne mere odstopi od pogodbe se šteje, da je pogodba sporazumno razvezana na dan,
ko je podal pisno izjavo. Na dan odstopa od pogodbe banka nakaže znesek vezanih sredstev s pripadajočimi obrestmi na račun
naveden v pogodbi. V primeru odstopa od pogodbe banka zaračuna nadomestilo za predčasno prekinitev pogodbe v skladu z vsakokrat
veljavno Tarifo Banke Intesa Sanpaolo d.d., obresti pa se obračunajo v višini 100%.
V primeru, da deponent s sklenjeno pogodbo za dolgoročni depozit z avtomatskim podaljšanjem ne želi, da se ob zapadlosti sredstva
ponovno vežejo, lahko avtomatsko podaljšanje prekliče najmanj 10 dni pred zapadlostjo.

Enostranska odpoved pogodbe
V času trajanja pogodbe dolgoročnega depozita s spremenljivo obrestno mero se obrestna mera lahko spremeni. V primeru, da se
obrestna mera spremeni tako, da se zniža glede na predhodno veljavno obrestno mero, banka o spremembi obvesti deponenta na dan
veljavnosti spremembe obrestne mere. Če deponent odstopi od pogodbe se šteje, da je pogodba sporazumno razvezana na dan, ko je
podal pisno izjavo. V primeru odstopa od pogodbe bo banka zaračunala nadomestilo za predčasno prekinitev pogodbe v skladu z
vsakokrat veljavno Tarifo Intese Sanpaolo Bank, obresti pa se obračunajo v višini 100%.

Obravnava pritožb
Morebitne spore, nesoglasja ali pritožbe v zvezi z opravljanjem storitev komitent Banke in Banka rešujeta sporazumno. Pritožbe se v
Banki Intesa Sanpaolo d.d. obravnavajo v dvostopenjskem internem pritožbenem postopku.
Komitent posreduje Banki pritožbe na enega od naslednjih načinov:
• na obrazcu, ki se nahaja v enotah poslovanja s komitenti;
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•
•
•
•

kot dopis banki po klasični pošti na naslov organizacijske enote, na katero se pritožba nanaša;
v sporočilu po elektronski pošti na elektronski naslov: info@intesasanpaolobank.si;
preko spletne strani www.intesasanpaolobank.si v rubriki »Posluh 100%« ali »Stopite v stik z nami«;
preko elektronske banke - BANKA IN.

Pritožba mora biti v pisni obliki. Pritožba se obravnava v organizacijski enoti banke, na katero se pritožba nanaša.
Če komitent z odločitvijo glede pritožbe ne soglaša, lahko vloži pisno pritožbo na Komisijo za reševanje pritožb v Banki Intesa
Sanpaolo d.d. na naslov/elektronski naslov:
• Banka Intesa Sanpaolo d.d., Komisija za reševanje pritožb, Pristaniška 14,6000 Koper ali
• info@intesasanpaolobank.si s pripisom v zadevi »za Komisijo za reševanje pritožb«.
Odločitev Komisije je pisna, z njo je interni pritožbeni postopek zaključen.

Dodatne informacije
•
•
•
•
•
•
•

preko spletne banke Banke IN,
preko Mobilne Banke IN,
preko spletne strani www.intesasanpaolobank.si,
na elektronski naslov info@intesasanpaolobank.si,
na brezplačno številko 080 13 18 za klice iz Slovenije,
na številko 00386 5 666 1820 za klice iz tujine,
osebno v poslovalnici banke.

Obrazložitev izrazov
Pogodbeni znesek vezave oz. glavnica je znesek, ki ga deponent vplača na depozitni račun kot finančno naložbo z namenom
pridobivanja obresti v kasnejših obdobjih.
Datum začetka vezave je datum, ko deponent vplača pogodbeni znesek vezave oz. glavnico.
Datum konča vezave je datum, ko banka deponentu vrne glavnico in pripadajoče obresti (tiste, ki še niso bile izplačane v času trajanja
vezave). Datum konča vezave lahko poimenujemo tudi zapadlost depozita.
Obdobje vezave oz. čas trajanja vezave je čas, ko deponent ne more prosto razpolagati s sredstvi oziroma čas, ko banka v zameno
za razpolaganje z deponentovimi sredstvi obrestuje glavnico.
Izplačila dela glavnice v času trajanja vezave depozita je zmanjšanje pogodbenega zneska vezave za del, ki ga banka že v času
trajanja vezave depozita vrne deponentu.
Izplačila obresti v času trajanja vezave depozita je zmanjšanje stanja obračunanih obresti, ki jih banka vrne deponentu že v času
trajanja vezave in tako ne razmejuje vec.
Vrsta obrestne mere je način obrestovanja depozita in je lahko fiksna ali spremenljiva.
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