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Sprememba obrestnih mer varčevalnih računov
Obveščamo vas, da bomo skladno s Splošnimi pogoji za varčevalne račune, veljavnimi od 1. 1. 2018 dalje, z dnem 3. 9. 2018
spremenili obrestne mere naslednjih oblik varčevalnih računov:
Varčevalni račun zvestobe

Fiksna obrestna mera

�

trenutno veljavna obrestna mera

0,25%

�

obrestna mera od 3. 9. 2018 dalje

0,05%

Varčevalni račun dvojni plus

Fiksna obrestna mera

�

trenutno veljavna obrestna mera

0,70%

�

obrestna mera od 3. 9. 2018 dalje

0,50%

Varčevalni račun trojni plus
Stopnja

Doba vsakega pologa na varčevalni račun*:

Obrestna mera do 2. 9. 2018

Obrestna mera od 3. 9 .2018

1.

od 1 dan do 31 dni

0,01%

0,01%

2.

od 32 dni do 90 dni

0,02%

0,02%

3.

od 91 dni do 180 dni

0,03%

0,03%

4.

od 181 dni do 365 dni

0,05%

0,04%

5.

od 1 leta do 3 let

0,10%

0,05%

6.

več kot 3 leta

0,30%

0,30%

* Vsak polog se najprej obrestuje po stopnji 1 (za dobo, ki je za to stopnjo določena), nato pa po stopnjah, ki sledijo
(od 2. do 6. stopnje).
Dodatna pojasnila
Skladno s Splošnimi pogoji za varčevalne račune, veljavnimi od 1. 1. 2018 dalje, z dnem 3. 9. 2018 spreminjamo obrestne mere
za Varčevalni račun zvestobe, Varčevalni račun dvojni plus in Varčevalni račun trojni plus.
V primeru, da se z novimi obrestnimi merami ne strinjate, lahko brez plačila nadomestila odstopite od pogodbe.
Zahtevek za odstop od pogodbe morate predložiti banki najpozneje do 1. 9. 2018. V tem primeru vam bomo varčevalni račun zaprli
takoj in privarčevana sredstva nakazali na vaš pogodbeni osebni račun.
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