Varčevalni račun
Opis produkta
Varčevalni račun je enostavna kombinacija varčevanja in prostega razpolaganja s privarčevanimi sredstvi. Primeren je za varčevanje v
poljubnih zneskih.

Lastnosti produkta
Banka odpre varčevalni račun fizični osebi, ki je komitent Intese Sanpaolo Bank, rezident in nerezident Republike Slovenije.
Varcevanje sklene polnoletna oseba v svojem imenu.
Varčevalni račun se lahko sklene osebno v poslovalnici banke, preko spletne in mobilne banke ter preko Infotela.
Varcevanje je v evrih. Najnižji znesek prvega in vseh nadaljnjih vplačil (pologov in nakazil) je 25 EUR.
Doba varčevanja na varčevalnem računu je 24 mesecev.
Minimalno stanje na varčevalnem računu je določeno v višini 25 EUR.
Vodenje varčevalnega računa je brezplačno.
Sredstva se na varčevalnem računu obrestujejo po nespremenljivi, fiksni obrestni meri. Obresti se obračunajo enkrat letno,
konec koledarskega leta oz. ob poteku dobe varčevanja.
Varčevalni račun je namenjen varčevanju in ne izvrševanju plačilnih transakcij. Na varčevalni račun se lahko izvaja samo pologe
sredstev v obliki gotovine ali prenose sredstev s trajnim nalogom ter dvige iz varčevalnega računa oz. prenose na transakcijski
račun. Ostalih plačilnih transakcij prek varčevalnega računa ni mogoče izvrševati.
Nakazila se na varčevalni račun lahko izvaja na šalterju banke ter preko spletne in mobilne banke.
Vsako vplačilo (polog ali nakazilo) mora na varčevalnem računu odležati 15 dni. Po tem roku se s sredstvi vplačila prosto
razpolaga, kar pomeni, da se jih lahko kadar koli dvigne z računa ali se prenese na transakcijski račun varčevalca.
Na varčevalni račun lahko sredstva vplača (položi ali nakaže) samo imetnik varčevalnega računa ter fizična oseba, ki jo je
imetnik varčevalnega računa pooblastil za razpolaganje s sredstvi.
Možnost zagotavljanja vplačil s trajnim nalogom iz transakcijskega računa.
Obveščanje o stanju na varčevalnem računu se izvaja na koncu koledarskega leta, po pripisu obresti.
Po poteku obdobja varčevanja banka izplača imetniku varčevalnega računa vplačana sredstva skupaj z obrestmi na njegov
transakcijski račun.
Varcevanje je varno, saj so sredstva varčevalnega računa zajamčena skladno z Zakonom o sistemu jamstva za vloge.
Obresti od varčevanj pri bankah, ki jih prejmejo davčni zavezanci RS, so obdavčene po določilih Zakona o dohodnini. Napoved
za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite mora davčni zavezanec - rezident vložiti do 28. februarja tekočega leta za
preteklo leto pri pristojnem davčnem uradu, če znesek obresti presega 1.000 EUR. Zavezanec vloži napoved pri davčnem uradu
na posebnem obrazcu, ki je dosegljiv na spletni strani http://www.fu.gov.si ali pa v elektronski obliki prek sistema eDavki. Banka
fizičnim osebam do konča meseca januarja pošlje obvestilo oz. povzetek obračuna dohodkov, izplačanih v preteklem
koledarskem letu.

Komu je produkt namenjen
Varčevalni račun je namenjen vsem varčevalcem, ki želijo varčevati in razpolagati s privarcevanim denarjem že po 15.dneh.

Dodatne storitve
Trajni nalog
Trajni nalog je plačilna storitev, pri kateri varčevalec pooblasti banko, da na določen dan v mesecu in v vnaprej določenem znesku
sredstva iz transakcijskega računa prenaša na varčevalni račun.

Tveganja povezana z uporabo produkta
Sredstva privarčevana na podlagi sklenjene pogodbe o varčevanju spadajo v sistem zajamčenih vlog, ki je urejen z Zakonom o sistemu
jamstva za vloge. Vloge varčevalcev v posamezni banki in hranilnici s sedežem v Republiki Sloveniji so zajamčene do zneska 100.000
EUR.
Podrobnejše informacije so objavljene na spletni strani banke www.intesasanpaolobank.si ter na spletni strani Banke
Slovenije www.bsi.si.
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Obrestne mere

Pregled fiksnih obrestnih mer v evrih
Varčevalni račun za dobo 24 mesecev

EUR
0,02%

Odstop od pogodbe
Varcevalec in banka lahko, v primeru kršitve določil pogodbe o varčevalnem računu, odstopita od pogodbe po predhodnem opominu in
dodatnem 15 dnevnim rokom za odpravo kršitev, če kršitev v roku ni bila odpravljena.
Banka lahko kadarkoli odstopi od pogodbe z odpovednim rokom 60 dni.

Enostranska odpoved pogodbe
V obdobju varčevanja, varčevalec ne more enostransko prekiniti varčevanja in odstopiti od pogodbe o varčevalnem računu.
Varcevalec lahko banko zaprosi za predčasno prenehanje pogodbe, vendar banka ni dolžna podati soglasja za predčasno prenehanje.
V primeru predčasnega prenehanja pogodbe na prošnjo varčevalca in s soglasjem banke, banka prvi naslednji delovni dan po
prenehanju veljavnosti pogodbe, varčevalcu izplača denarna sredstva, ki jih varčevalec do prenehanja pogodbe ni dvignil in 50%
pripadajočih obresti za koledarsko leto, v katerem pride do predčasne prekinitve pogodbe, za vsako predhodno dopolnjeno koledarsko
leto varčevanja, pa banka izplača 100% pripadajočih obresti. Ob predčasnem prenehanju pogodbe banka zaračuna varčevalcu
nadomestilo za predčasno prenehanje pogodbe v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo Intese Sanpaolo Bank. Tarifa Intese Sanpaolo
Bank je objavljena na spletnih straneh banke in v vseh poslovalnicah banke.

Obravnava pritožb in izvensodno reševanje sporov
Morebitne spore, nesoglasja ali pritožbe v zvezi z opravljanjem storitev komitent Banke in Banka rešujeta sporazumno. Komitent
posreduje Banki pritožbo na enega od naslednjih načinov:
na obrazcu, ki se nahaja v poslovalnicah Banke;
po klasični pošti, kot dopis Banki na naslov organizacijske enote, na katero se pritožba nanaša;
po elektronski pošti na elektronski naslov: info@intesasanpaolobank.si;
preko spletne strani www.intesasanpaolobank.si.
Pritožbe se v Banki obravnavajo v dvostopenjskem internem pritožbenem postopku. Na prvem nivoju se pritožba obravnava v
organizacijski enoti, na katero se pritožba nanaša oz. je pristojna za njeno obravnavo/rešitev. Odločitev o pritožbi Banka izda v pisni
obliki.
Če komitent z odločitvijo na prvem nivoju ne soglaša, lahko vloži pisno pritožbo, ki se presoja na drugem nivoju v Sektorju za marketing
in korporativno komuniciranje.
Pritožbo naslovi:
na naslov Banka Intesa Sanpaolo d.d., Sektor za marketing in korporatvino komuniciranje, Pristaniška 14, 6000 Koper ali
na elektronski naslov: info@intesasanpaolobank.si; s pripisom v zadevi »pritožba 2. stopnje«.
Z odločitvijo Sektorja za marketing in korporativno komuniciranje je interni pritožbeni postopek v banki zaključen. Če se komitent z
odločitvijo Sektorja za marketing in korporativno komuniciranje glede pritožbe ne strinja ali ne prejme odgovora Banke v roku 30 dni,
ima pravico vložiti zahtevo za izvensodno reševanje potrošniških sporov (v nadaljevanju: postopek IRPS). Zahtevo za začetek postopka
IRPS lahko vloži le fizična oseba, ki se po zakonu, ki ureja varstvo potrošnika, šteje kot potrošnik. Banka kot izvajalca postopka IRPS
priznava: Združenje bank Slovenije - GIZ, Šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: izvajalec.irps@zbs-giz.si, telefonska
številka: 01 24 29 700 (v nadaljevanju: izvajalec IRPS). Pisni zahtevek za začetek postopka IRPS se pošlje izvajalcu IRPS, na navedeni
naslov. Postopek IRPS se izvaja kot kombiniran posredovalni-predlagalni postopek (mediacija), praviloma na naroku. Odločitev
izvajalca IRPS za Banko oziroma za komitenta ni zavezujoča. Banka si pridržuje pravico spremeniti vsakokrat priznanega Izvajalca
IRPS. Vsakokrat priznani Izvajalec IRPS je objavljen na spletnih straneh Banke.
Kljub pritožbi na Izvajalca IRPS ima komitent pravico kadarkoli vložiti tožbo za rešitev spora med njim in Banko pri pristojnem sodišču.

Dodatne informacije
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preko spletne banke,
preko mobilne banke,
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
Rezident je fizična oseba s stalnim prebivališčem v RS in fizična oseba, ki začasno prebiva v RS na podlagi veljavnega dovoljenja,
izdanega za obdobje najmanj 6 mesecev, razen tujih državljanov, zaposlenih na diplomatskih in konzularnih predstavništvih ter njihovih
družinskih članov. Prav tako je rezident tudi slovenski državljan, zaposlen na diplomatskih, konzularnih idr. predstavništvih RS v tujini, ki
se financirajo iz proračuna, in njegovi družinski člani.
Nerezident je fizična oseba, ki nima stalnega prebivališča v RS ali nima veljavnega dovoljenja (za delo oz. za bivanje v Sloveniji), z
veljavnostjo najmanj 6 mesecev, ne glede na državljanstvo, ter tuj državljan, ki začasno biva v Sloveniji kot zaposleni na diplomatskih in
konzularnih predstavništvih, in njegovi družinski člani, ne glede na čas njihovega bivanja v Sloveniji.
Fiksna obrestna mera je obrestna mera, ki se ne spreminja ves čas trajanja pogodbe.
Transakcijski račun je plačilni račun, ki ga odpre banka v imenu fizične osebe za izvrševanje plačilnih transakcij in opravljanje
bančnih storitev.
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