UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: banka)
in

(v nadaljevanju: deponent)
sklepata

POGODBA O VEZAVI DEPOZITA
z omejenim številom avtomatskih podaljšanj

1. člen
Deponent s podpisom te pogodbe pri banki položi in nepreklicno veže denarna sredstva, banka pa jih
sprejme in vodi na računu številka ŠTEVILKA RAČUNA, pod šifro depozita ŠIFRA DEPOZITA, v znesku
in valuti ZNESEK DEPOZITA IN VALUTA, za dobo DOBA DEPOZITA dni, to je za obdobje od OD
DATUM do DO DATUM.
2. člen
Po vsakokratnem poteku dobe vezave se glavnica depozita s pripadajočimi obrestmi ponovno veže pod
enakimi pogoji in za enako dobo vezave, kot je določena v 1. členu te pogodbe.
Vsakokratna podaljšava vezave depozita se izvaja do preklica oziroma največ do DATUM DOSPETJA
DEPOZITNE POGODBE.
Način podaljšanja in preklic ponovnega podaljšanja vezave depozita je določen v tč. VIII. Splošnih
pogojev vezave depozitov preko sistema elektronskega in mobilnega bančništva za potrošnike.
3. člen
Banka bo depozit obrestovala v valuti depozita po enoviti nominalni letni obrestni meri, ki znaša
OBRESTNA MERA % letno.
Banka ima pravico spremeniti dogovorjeno obrestno mero iz 1 odst. tega člena za posamezno bodočo
dobo vezave, o čemer bo deponent pisno obveščen vsaj 30 dni pred začetkom nove dobe vezave, za
katero banka obvesti deponenta o spremembi obrestne mere. Obvestilo se šteje za pravilno vročeno, če
je poslano priporočeno na zadnji banki znani naslov deponenta.
V primeru, da se deponent s spremembo obrestne mere za novo dobo vezave ne strinja, ima pravico
pisno zahtevati, da se mu na dan pred uveljavitvijo nove dobe vezave in spremembe obrestne mere, brez
dodatnih stroškov, prekine vezava denarnih sredstev po tej pogodbi. Banka deponentu v tem primeru
obračuna obresti do dneva predčasne prekinitve vezave depozita po zadnji dogovorjeni obrestni meri.
Če deponent do dva delovna dneva, pred začetkom nove dobe vezave, ko stopi v veljavo spremenjena
obrestna mera, ne obvesti banke pisno, da s spremembo obrestne mere ne soglaša, se šteje, da s
spremembo obrestne mere izrecno soglaša.
Naknadna vplačila na ta depozit niso možna.
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Deponent ne more razpolagati z denarnimi sredstvi pred potekom roka vsake posamezne dobe vezave
depozita.
4. člen
Deponent soglaša, da banka občasno preverja podatke imetnika računa/stranke/deponenta z namenom,
da za potrebe FATCA (Foreign Accounts Tax Compliance Act) ugotovi, ali so morebiti nastale okoliščine
(U.S. Indicia), ki bi lahko povzročile, da se deponent šteje kot ameriški davčni zavezanec (U.S. Person).
Ne glede na zgoraj omenjeno določilo se imetnik deponent zavezuje, da bo Banki v pisni obliki nemudoma
sporočil/a katerokoli spremembo okoliščin svojega statusa (U.S. Indicia), kot na primer pridobitev
državljanstva ZDA, pridobitev naslova prebivališča v ZDA, pridobitev telefonske številke v ZDA itd.
Deponent se zavezuje banki sporočiti in posredovati ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje morebitne
spremenjene okoliščine.
V kolikor imetnik deponent ne sporoči banki in ne posreduje ustreznih dokumentov nemudoma potem ko
prejme od banke pisni poziv, naj dostavi ustrezno dokumentacijo, iz katere izhaja status deponenta, bo
banka sporočila davčnem organu Republike Slovenije, da je deponent potencialni ameriški davčni
zavezanec (U.S. Person). V tem primeru je banka upravičena enostransko po predhodnem pisnem
obvestilu deponentu odpovedati pogodbeno razmerje in račun zapreti v skladu določili splošnih pogojev.
Deponent se zavezuje povrniti banki vse morebitne stroške in škodo, ki ji utegnejo nastati kot posledica
kršenja tega člena s strani deponenta.
Banka in deponent sta soglasna, da deponent s podpisom pogodbe v skladu z 2. odstavkom 215. členom
Zakona o bančništvu daje pristanek, da banka za potrebe FATCA lahko sporoči davčnemu organu
Republike Slovenije posamezne zaupne podatke o deponentu.
5. člen
ČE SE DEPONENT STRINJA Z RAZMEJITVIJO SE NA POGODBI IZPIŠE:
Deponent ob sklenitvi depozita želi razmejitev obresti oz. obračun obresti za obdobje davčnega leta za
davčne namene (deponent uveljavlja davčno osnovo po 84. členu ZDoh-2).
Za uveljavljanje obračuna obresti za obdobje davčnega leta mora deponent predložiti banki podpisan
ustrezni davčni obrazec. Obrazec se lahko predloži (ali stornira) najpozneje do konca davčnega leta, v
katerem je depozitna pogodba sklenjena.
ČE SE DEPONENT NE STRINJA Z RAZMEJITVIJO SE NA POGODBI IZPIŠE:
Deponent ob sklenitvi depozita ne želi razmejitev obresti oz. obračuna obresti za obdobje davčnega leta
za davčne namene (deponent ne uveljavlja davčno osnovo po 84. Členu ZDoh-2).
Obračun obresti za obdobje davčnega leta lahko deponent uveljavlja kasneje, vendar najpozneje do
konca davčnega leta, v katerem je depozitna pogodba sklenjena. V tem primeru mora banki predložiti
podpisan ustrezni davčni obrazec najkasneje do konca davčnega leta, v katerem je depozitna pogodba
sklenjena.
6. člen
Deponent izjavlja, da mu je banka pred podpisom te pogodbe zagotovila informacije o sistemu jamstva za
vloge, ki ga je v skladu z Zakonom o sistemu jamstva za vloge (ZSJV) vzpostavila in upravlja Banka
Slovenije in izrecno potrjuje, da je z njimi seznanjen.
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7. člen
Ta pogodba je sestavljena v dveh izvodih od katerih vsaka pogodbena stranka prejeme en izvod.
Vsakokrat veljavni Splošni pogoji vezave depozitov preko sistema elektronskega in mobilnega bančništva
za potrošnike so sestavni del te pogodbe.

Kraj in datum
S podpisom pogodbe izjavljam, da sem prejel
veljavne Splošne pogoje vezave depozitov
fizičnih oseb, da sem vsebino pogodbe in
splošnih pogojev v celoti prebral/a, razumel/a
vsa določila in z njimi v celoti soglašam.
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UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: banka)
in

(v nadaljevanju: deponent)
sklepata

POGODBA O VEZAVI DEPOZITA
z omejenim številom avtomatskih podaljšanj in z izplačilom obresti ob avtomatskem podaljšanju

1. člen
Deponent s podpisom te pogodbe pri banki položi in nepreklicno veže denarna sredstva, banka pa jih
sprejme in vodi na računu številka ŠTEVILKA RAČUNA, pod šifro depozita ŠIFRA DEPOZITA v znesku in
valuti ZNESEK DEPOZITA IN VALUTA, za dobo DOBA DEPOZITA dni, to je za obdobje od OD DATUM
do DO DATUM.
2. člen
Po vsakokratnem poteku dobe vezave se glavnica depozita ponovno veže pod enakimi pogoji in za enako
dobo vezave, kot je določena v 1. členu te pogodbe.
Vsakokratna podaljšava vezave depozita se izvaja do preklica oziroma največ do DATUM DOSPETJA
DEPOZITNE POGODBE.
Način podaljšanja in preklic ponovnega podaljšanja vezave depozita je določen v tč. VIII. Splošnih
pogojev vezave depozitov preko sistema elektronskega in mobilnega bančništva za potrošnike.
3. člen
Banka bo depozit obrestovala v valuti depozita po enoviti nominalni letni obrestni meri, ki znaša
OBRESTNA MERA % letno.
Obresti se bodo izplačevale ob vsakokratnem poteku dobe vezave depozita na deponentov račun pri banki.

Banka ima pravico spremeniti dogovorjeno obrestno mero iz 1 odst. tega člena za posamezno bodočo
dobo vezave, o čemer bo deponent pisno obveščen vsaj 30 dni pred začetkom nove dobe vezave, za
katero banka obvesti deponenta o spremembi obrestne mere. Obvestilo se šteje za pravilno vročeno, če
je poslano priporočeno na zadnji banki znani naslov deponenta.
V primeru, da se deponent s spremembo obrestne mere za novo dobo vezave ne strinja, ima pravico
pisno zahtevati, da se mu na dan pred uveljavitvijo nove dobe vezave in spremembe obrestne mere, brez
dodatnih stroškov, prekine vezava denarnih sredstev po tej pogodbi. Banka deponentu v tem primeru
obračuna obresti do dneva predčasne prekinitve vezave depozita po zadnji dogovorjeni obrestni meri.
Če deponent do dva delovna dneva, pred začetkom nove dobe vezave, ko stopi v veljavo spremenjena
obrestna mera, ne obvesti banke pisno, da s spremembo obrestne mere ne soglaša, se šteje, da s
spremembo obrestne mere izrecno soglaša.
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Naknadna vplačila na ta depozit niso možna.
Deponent ne more razpolagati z denarnimi sredstvi pred potekom roka vsake posamezne dobe vezave
depozita.
4. člen
Deponent soglaša, da banka občasno preverja podatke imetnika računa/stranke/deponenta z namenom,
da za potrebe FATCA (Foreign Accounts Tax Compliance Act) ugotovi, ali so morebiti nastale okoliščine
(U.S. Indicia), ki bi lahko povzročile, da se deponent šteje kot ameriški davčni zavezanec (U.S. Person).
Ne glede na zgoraj omenjeno določilo se imetnik deponent zavezuje, da bo Banki v pisni obliki nemudoma
sporočil/a katerokoli spremembo okoliščin svojega statusa (U.S. Indicia), kot na primer pridobitev
državljanstva ZDA, pridobitev naslova prebivališča v ZDA, pridobitev telefonske številke v ZDA itd.
Deponent se zavezuje banki sporočiti in posredovati ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje morebitne
spremenjene okoliščine.
V kolikor imetnik deponent ne sporoči banki in ne posreduje ustreznih dokumentov nemudoma potem ko
prejme od banke pisni poziv, naj dostavi ustrezno dokumentacijo, iz katere izhaja status deponenta, bo
banka sporočila davčnem organu Republike Slovenije, da je deponent potencialni ameriški davčni
zavezanec (U.S. Person). V tem primeru je banka upravičena enostransko po predhodnem pisnem
obvestilu deponentu odpovedati pogodbeno razmerje in račun zapreti v skladu določili splošnih pogojev.
Deponent se zavezuje povrniti banki vse morebitne stroške in škodo, ki ji utegnejo nastati kot posledica
kršenja tega člena s strani deponenta.
Banka in deponent sta soglasna, da deponent s podpisom pogodbe v skladu z 2. odstavkom 215. členom
Zakona o bančništvu daje pristanek, da banka za potrebe FATCA lahko sporoči davčnemu organu
Republike Slovenije posamezne zaupne podatke o deponentu.
5. člen
ČE SE DEPONENT STRINJA Z RAZMEJITVIJO SE NA POGODBI IZPIŠE:
Deponent ob sklenitvi depozita želi razmejitev obresti oz. obračun obresti za obdobje davčnega leta za
davčne namene (deponent uveljavlja davčno osnovo po 84. členu ZDoh-2).
Za uveljavljanje obračuna obresti za obdobje davčnega leta mora deponent predložiti banki podpisan
ustrezni davčni obrazec. Obrazec se lahko predloži (ali stornira) najpozneje do konca davčnega leta, v
katerem je depozitna pogodba sklenjena.
ČE SE DEPONENT NE STRINJA Z RAZMEJITVIJO SE NA POGODBI IZPIŠE:
Deponent ob sklenitvi depozita ne želi razmejitev obresti oz. obračuna obresti za obdobje davčnega leta
za davčne namene (deponent ne uveljavlja davčno osnovo po 84. Členu ZDoh-2).
Obračun obresti za obdobje davčnega leta lahko deponent uveljavlja kasneje, vendar najpozneje do
konca davčnega leta, v katerem je depozitna pogodba sklenjena. V tem primeru mora banki predložiti
podpisan ustrezni davčni obrazec najkasneje do konca davčnega leta, v katerem je depozitna pogodba
sklenjena.
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6. člen
Deponent izjavlja, da mu je banka pred podpisom te pogodbe zagotovila informacije o sistemu jamstva za
vloge, ki ga je v skladu z Zakonom o sistemu jamstva za vloge (ZSJV) vzpostavila in upravlja Banka
Slovenije in izrecno potrjuje, da je z njimi seznanjen.
7. člen
Ta pogodba je sestavljena v dveh izvodih od katerih vsaka pogodbena stranka prejeme en izvod.
Vsakokrat veljavni Splošni pogoji vezave depozitov preko sistema elektronskega in mobilnega bančništva
za potrošnike so sestavni del te pogodbe.

Kraj in datum
S podpisom pogodbe izjavljam, da sem prejel
veljavne Splošne pogoje vezave depozitov
preko sistema elektronskega in mobilnega
bančništva za potrošnike, da sem vsebino
pogodbe in splošnih pogojev v celoti
prebral/a, razumel/a vsa določila in z njimi v
celoti soglašam.
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