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SPLOŠNI POGOJI ZA SKLEPANJE DEPOZITOV FIZIČNIH OSEB PREKO SPLETNE BANKE 
 
1. Splošno 
  
Izdajatelj teh splošnih pogojev je:  
 N Banka d.d. s sedežem na naslovu Dunajska cesta 128 a v Ljubljani., www.nbanka.si, matična številka: 5496527, davčna 

številka: 41561767 (v nadaljevanju Banka),  
 Banka je navedena na seznamu bank in hranilnic, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje plačilnih storitev in je 

objavljen na spletni strani Banke Slovenije www.bsi.si,  
 nadzorni organ pristojen za nadzor Banke je Banka Slovenije.  
 

S temi splošnimi pogoji so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti Banke in Deponenta v zvezi s sklepanjem depozitov 
preko spletne banke.  
.  
Ti splošni pogoji so sestavni del Pogodbe o vezavi depozita , sklenjene med Banko in Deponentom in imajo značaj pogodbe. 
Šteje se, da Deponent s podpisom Pogodbe o vezavi depozita potrjuje:  
- da je bil s temi splošnimi pogoji seznanjen pravočasno in na način, da je imel dovolj časa, da se je pred sklenitvijo Pogodbe 

o vezavi depozita s pogoji glede sklepanja depozitov v celoti seznanil in  
- da s temi splošnimi pogoji v celoti soglaša.  
 

2. Opredelitev pojmov  
 

Posamezni pojmi, uporabljeni v teh splošnih pogojih imajo naslednji pomen:  
 

Deponent: je vsaka domača ali tuja poslovno sposobna fizična oseba (rezident ali nerezident), ki položi denar na račun pri Banki 
in ki sklene z Banko Pogodbo o vezavi depozita za pogodbeno dogovorjeno dobo.  
 
Depozit: so denarna sredstva v domači ali tuji valuti, ki jih je Deponent položil pri banki in jih je Banka dolžna vrniti Deponentu 
pod pogoji določenimi v Pogodbi o vezavi depozita.  
 
Pogodba o vezavi depozita: je s strani Banke in Deponenta podpisan dogovor o pogojih vezave Depozita.  
 
Nalog: je elektronski nalog za izvedbo Depozita, ki ga Deponent odda v spletni banki in s katerim Banki naloži odprtje depozitnega 
računa in prenos denarnih sredstev iz transakcijskega ali e-obrestnega računa na ta depozitni račun.    
 
Spletna banka: je informacijski sistem, ki imetnikom transakcijskih ali e-obrestnih računov omogoča opravljanje bančnih storitev 
v elektronski obliki z uporabo elektronskega podpisa . 
 
Elektronski podpis: je niz podatkov v elektronski obliki in je namenjen identifikaciji podpisnika.  
 
Doba vezave: je obdobje izraženo v dnevih in zapisano v Pogodbi o vezavi depozita, za katero se pogodbeni stranki dogovorita, 
da bo Deponent vezal sredstva pri Banki. Datum začetka in datum zaključka dobe vezave sta izpisana na Pogodbi o vezavi 
depozita.  
 
Datum sklenitve vezave: je datum izpisan na pogodbi o vezavi depozita in šteje za dan, ko je bil sklenjen dogovor o vezavi 
denarnih sredstev.  
 
Enovita nominalna obrestna mera: je nominalna letna obrestna mera, ki se ne spreminja v času trajanja pogodbenega razmerja.  
 

Valuta: vezava sredstev je možna v valutah CHF, EUR, GBP, RUB in USD 
 

3. Nastanek pravnega razmerja  
 

Banka se sklenitvijo pogodbe zaveže, da sprejme, Deponent pa da položi pri Banki denarni znesek v višini, za obdobje in pod 
pogoji, razvidnimi iz Pogodbe o vezavi depozita. Pravno razmerje med Banko in Deponentom nastane s trenutkom, ko se Banka 
in Deponent sporazumeta o bistvenih sestavinah le-tega.  
 
Šteje se, da sta se Deponent in Banka sporazumela o bistvenih sestavinah pogodbenega razmerja, ko je Spletni banki oddal in 
potrdil elektronski nalog za izvedbo vezanega depozita, v Spletni banki potrdil sprejem teh splošnih pogojev, zagotovil na 
transakcijskem ali e-obrestnem računu zadostno dobroimetje, ter od Banke prejel Pogodbo o vezavi depozita.  
 

Banka Deponentu po uspešni izvršitvi Naloga Pogodbo o vezavi depozita odloži v Spletni banki. Deponent lahko v poslovalnici 
zaprosi tudi za natisnjen papirni izvod Pogodbe o vezavi depozita ali pošiljanje le tega po pošti.  
 
Z oddajo in potrditvijo Naloga in potrditvijo sprejetja teh splošnih pogojev se šteje, da je Deponent seznanjen z vsemi bistvenimi 
sestavinami potrebnimi za veljavno sklenitev pravnega posla, še zlasti z zneskom, obrestno mero in dobo vezave in da so bile le-
te Deponentu na voljo še pred oddajo Naloga.  
 

Za pravilnost podatkov v Nalogu je odgovoren Deponent, ki nosi vse posledice, če napačnih podatkov ne popravi pred potrditvijo 
Naloga. 
Banka lahko zavrne sklenitev pogodbe brez obrazložitve. 
 
4. Izvršitev naloga  
 
Banka izvrši Nalog tako, da v breme deponentovega računa opravi prenos denarnih sredstev v dobro deponentovega depozitnega 
računa, ki ga odpre na podlagi Naloga in sicer isti delovni dan, če je bil Nalog sprejet do 16:30 ure ob delavnikih oziroma naslednji 
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delovni dan, če je sprejet po tej uri. Pogoj za izvršitev je, da je na računu zagotovljeno zadostno kritje in da Deponent lahko s 
kritjem prosto razpolaga. Datum izvršitve Naloga pomeni tudi Datum sklenitve vezave.  
 
Deponent ob oddaji Naloga le tega podpiše z Elektronskim podpisom, ki zagotavlja enoznačno identifikacijo in nadomešča 
lastnoročni podpis Deponenta na Pogodbi o vezavi depozita. Deponent soglaša, da ima navedeni elektronski podpis enako veljavo 
in dokazno vrednost kot lastnoročni podpis in je zato šteti, da so vsi dokumenti podpisani na ta način, lastnoročno podpisani.  
 
Deponent izrecno soglaša, da imajo vsi podatki in sporočila, ki se v zvezi s sklenitvijo pravnega razmerja hranijo v elektronski 
obliki, enako veljavnost in dokazno vrednost, kot podatki in sporočila, ki se pošiljajo in hranijo v klasični pisni obliki. Deponent 
izrecno soglaša, da bo v primeru sodnega spora priznaval veljavnost in dokazno vrednost tako Elektronskega podpisa kot 
podatkov in sporočil, ki se hranijo v elektronski obliki. 
 
5. Vrste depozitov  
 

a) Depozit z izplačilom obresti ob zapadlosti  
Znesek glavnice s pripadajočimi obrestmi se po poteku dobe vezave vrne na deponentov račun pri banki.  
 

b) Depozit s periodičnim izplačilom obresti  
Znesek glavnice ostane vezan do končnega datuma zapadlosti, ki je naveden v Pogodbi o vezavi depozita. Banka 
obračunane obresti v pogodbeno dogovorjenih periodah (mesečno, četrtletno, polletno ali letno) izplača na deponentov 
račun pri banki. 
 

6. Obrestne mere in obrestovanje  
 
Banka obrestuje depozite po obrestni meri določeni v Pogodbi o vezavi depozita. Veljavne obrestne mere so objavljene na spletni 
strani Banke www.nbanka.si in vseh poslovalnicah Banke.  
 
Obresti se obračunavajo z uporabo navadnega obrestnega računa. Pri obračunu obresti banka upošteva dejansko število dni 
kapitalizacije in 360 dni v letu (K,360). Kapitalizacijsko obdobje je eno leto. Pri določanju števila dni se upošteva prvi, ne pa tudi 
zadnji dan knjiženja.  
 
Skladno z Zakonom o dohodnini (Zdoh-2) Banka letno obvesti Deponenta o doseženih obrestih iz naslova kratkoročnih depozitov 
za preteklo davčno leto in iz naslova dolgoročnih depozitov, če se je Deponent tako odločil že ob sklenitvi dolgoročnega depozita 
– razmejitev obresti. V nasprotnem primeru Banka deponenta obvesti o doseženih obrestih po poteku dobe vezave, v rokih in na 
način, ki ga opredeljuje veljavna zakonodaja. 
 
7. Odstop od pogodbe in predčasna prekinitev depozita  

 
Banka lahko pisno odstopi od pogodbe, če ugotovi, da je Deponent ravnal v nasprotju z določili pogodbe, temi splošnimi pogoji 
ali veljavnimi predpisi in če je ob sklenitvi pogodbe navedel neresnične podatke. Odpoved stopi v veljavo 8 dni po datumu 
pošiljanja obvestila o odstopu od pogodbe.  
 
Deponent soglaša, da ni možna predčasna prekinitev te pogodbe, razen v izrednih primerih, kot npr. v primeru smrti deponenta, 
stalne izselitve iz države, ob elementarni nesreči in primerih , ki so navedeni v Splošnih pogojih za sklepanje depozitov fizičnih 
oseb preko spletne banke. 
  
V primeru smrti deponenta bo banka dedičem izplačala depozit in pripadajoče obresti na podlagi pravnomočnega sklepa o 
dedovanju.  
 
V primeru predčasne prekinitve te pogodbe se depozit do dneva prekinitve obrestuje po obrestni meri, ki je določena s to pogodbo. 
V primeru predčasne prekinitve vezave depozita bo banka deponentu obračunala tudi nadomestilo za predčasno prekinitev 
pogodbe o depozitu v višini 25 EUR.  
 
8. Izplačilo depozita in obresti  
 
Banka po poteku dobe vezave ali v primeru predčasne prekinitve depozita, depozit s pripadajočimi obrestmi vrne na deponentov 
transakcijski ali e-obrestni račun. Deponent daje banki s sklenitvijo Pogodbe o vezavi depozita nepreklicni nalog in dovoljuje, da 
si banka vse neporavnane zapadle terjatve do deponenta iz katerekoli pravne podlage, ob zapadlosti depozita, poplača v breme 
sredstev iz depozita.  
 
9. Podatki in varstvo podatkov  
 
Deponent mora Banki takoj sporočiti vsako spremembo bivališča, zaposlitve in drugih pogojev, ki so vplivali na odločitev o sklenitvi 
Pogodbe o vezavi depozita. 

Banka bo z osebnimi podatki Deponenta ravnala v skladu z veljavno zakonodajo tako, da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih 
posredovanj podatkov nepooblaščenim osebam, na način, kot je to določeno v vsakokrat veljavnih Splošnih informacijah o varstvu 
osebnih podatkov, dostopnih tudi na www.nbanka.si/varstvo-osebnih-podatkov. Z vsebino navedenega dokumenta in možnostjo 
pridobitve le tega v tiskani obliki, banka seznani Deponenta ob odprtju računa. 
 
Deponent dovoljuje Banki, da lahko pridobi in uporablja njegovo davčno številko za natančno in popolno identifikacijo ter za 
preprečitev napak in zlorab.  
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10. Končne določbe  
 
Vsakokrat veljavni splošni pogoji za sklepanje depozitov fizičnih oseb preko spletne banke so objavljeni na spletnih straneh Banke 
(www.nbanka.si) in v vseh poslovalnicah Banke.  
 
Banka Deponentu na njegovo zahtevo kadarkoli v času trajanja Pogodbe o vezavi depozita posreduje te splošne pogoje.  
 
Banka lahko v skladu z veljavnimi predpisi in s svojo poslovno politiko spreminja te splošne pogoje. Če banka spreminja te splošne 
pogoje, mora dva meseca pred predlaganim dnevom začetka uporabe spremenjenih pogojev, posredovati Deponentu predlog 
sprememb splošnih pogojev. Če Deponent do dneva pred predlaganim datumom začetka uporabe spremenjenih pogojev, Banki 
ne sporoči pisno, da predloga sprememb splošnih pogojev ne sprejema, se šteje, da s spremembami soglaša. Če Deponent ne 
sprejme predloga sprememb splošnih pogojev lahko brez odpovednega roka in plačila nadomestil pisno odstopi Pogodbe o vezavi 
depozita, najkasneje do dneva pred dnem začetka veljavnosti spremembe. V primeru, če Deponent zavrne predlagane 
spremembe in pri tem ne odpove pogodbe, se šteje, da je banka odpovedala pogodbo z 2 mesečnim odpovednim rokom, ki teče 
od dneva pošiljanja obvestila o spremembi.  
 
 
 
Ti splošni pogoji veljajo od 13.04.2022 dalje. 

 

 

 

 

 

 


