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VARČEVALNI RAČUNI IN
VEZANI DEPOZITI
DOLGOROČNA IN
KRATKOROČNA VARČEVANJA
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Varčevalni računi in vezani depoziti
Dolgoročno varčevanje

.

Varčevalni račun s ciljem – 5-letno varčevanje z rednimi
mesečnimi pologi s trajnim nalogom. Po poteku varčevanja
sledijo ugodnosti ob najemu gotovinskega ali stanovanjskega
kredita.

.
.

Varčevalni račun zvestobe – 2-letno varčevanje z rednimi
mesečnimi pologi.
Vezani depoziti nad 1 letom – varčevanje za daljše obdobje
s fiksno ali spremenljivo obrestno mero, različnih ročnosti in
z možnostjo izplačila obresti ob zapadlosti ali z mesečnim
izplačilom obresti.

Kratkoročno in dolgoročno varčevanje

.

Varčevalni račun trojni plus – varno varčevanje za
nedoločen čas s poljubnimi pologi in naraščajočo obrestno
mero vsakega pologa.

Kratkoročno varčevanje

.

Vezani depoziti do 1 leta – varčevanje za krajše obdobje s
fiksno obrestno mero.
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Prednosti varčevalnih računov:
višja obrestna mera kot na osebnem računu;
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Dolgoročno varčevanje

primerni so za otroško in mladinsko varčevanje;
odprete jih lahko tudi prek Sodobnih bančnih poti;

preprosto nakazovanje denarnih sredstev na varčevalni
račun:
- osebno v kateri koli poslovalnici SKB,
- s trajnim nalogom z osebnega računa, odprtega v SKB,
- z uporabo Sodobnih bančnih poti;

Varčevalni račun s ciljem
Tudi velike želje se uresničijo!

.

Je vaš cilj privoščiti si posebno počitniško dogodivščino,
zamenjati pohištvo v stanovanju, kupiti hišo, stanovanje ali avto?
Z minimalnim mesečnim pologom 30 EUR s trajnim nalogom in
dodatnimi pologi (mesečno do največ 500 EUR) boste v 5 letih
zagotovo bližje zastavljenemu cilju.

.
.

Po poteku varčevanja imate namreč še eno leto ugodnosti
ob najemu gotovinskega ali stanovanjskega kredita z
nižjo obrestno mero od tiste, ki je v redni ponudbi. Ugodnost
kreditiranja lahko izkoristite vi, lahko pa jo prenesete na vaše
najbližje (na zakonskega partnerja, polnoletnega otroka ali
vnuka).

.

sredstva vezanih depozitov so zaščitena s Sistemom za
jamstvo vlog skladno z Zakonom o sistemu jamstva za vloge.

Pogodbo za Varčevalni račun s ciljem lahko preprosto sklenete
v vseh poslovalnicah SKB ali pošljete SKB vlogo za odprtje
varčevalnega računa z uporabo Sodobnih bančnih poti, kjer
lahko uredite tudi vse glede trajnega naloga.

Varčevanja so prava izbira tudi za bogatenje prihrankov
mladih in najmlajših varčevalcev!

Več na spletni strani, kjer so objavljeni tudi Splošni pogoji za
varčevalne račune:
www.skb.si/osebne-finance/varcevanja/varcevalni-racun-s-ciljem

sredstva na varčevalnih računih so zaščitena s Sistemom
za jamstvo vlog skladno z Zakonom o sistemu jamstva za
vloge.

Prednosti vezanega depozita:
pogodbo o vezavi depozita lahko sklenete v kateri koli
poslovalnici SKB ali prek Sodobnih bančnih poti;
če vezana sredstva nujno potrebujete, vam lahko
odobrimo lombardni kredit, ki je zavarovan s sklenjenim
vezanim depozitom in se ob zapadlosti vezanega depozita
tudi poplača s tem depozitom;

!
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Varčevalni račun zvestobe

Vezani depoziti nad 1 letom

Ostanite zvesti svoji prihodnosti!

Imate nekaj denarja in ga želite varno oplemenititi? Potem je
vezani depozit nad 12 mesecev do 3 let prava rešitev za
varno in dolgoročno varčevanje. Izbirate lahko med vezanim
depozitom z izplačilom obresti ob zapadlosti ali z mesečnim
izplačilom obresti.

Varčevalni račun zvestobe je odlična rešitev za izpolnitev vaših
pričakovanj za bližnjo prihodnost. Ne glede na to, koliko želite
prihraniti, lahko vse prednosti 2-letnega varčevanja z Varčevalnim
računom zvestobe pridobite že z najmanjšimi mesečnimi pologi
20 EUR.
Poleg rednih mesečnih pologov, ki jih lahko enostavno uredite
s trajnim nalogom, lahko svoj varčevalni račun bogatite tudi z
dodatnimi pologi.
Več na spletni strani, kjer so objavljeni tudi Splošni pogoji za
varčevalne račune:
www.skb.si/osebne-finance/varcevanja/varcevalni-racun-zvestobe

Vezani depozit z izplačilom obresti ob zapadlosti
Pri tem vezanem depozitu so vam obresti izplačane po
preteku vezave, vezani depozit pa lahko vežete tudi naprej.
Izbirate lahko med vezavo evrov ali drugih valut (švicarski
franki, ameriški dolarji ali britanski funti) in različnim obdobjem
vezave. Če boste vezali evre (najmanjši znesek vezave je
250 EUR), se lahko glede na obdobje vezave odločate
med fiksno obrestno mero (za vezave nad 12 mesecev
do 3 let) ali spremenljivo obrestno mero (za vezave nad
12 mesecev do 2 let). Pri drugih valutah je najmanjši znesek
vezave 400 CHF ali 300 USD ali 200 GBP, doba vezave od 13
mesecev do 2 let, obrestna mera pa je fiksna.

Vezani depozit z mesečnim izplačilom obresti
Mesečno izplačane obresti vezanega depozita so vam na
razpolago že takrat, ko so vaša sredstva še vedno varno vezana
v banki. Vezani depozit lahko sklenete v evrih (najmanjši znesek
vezave je 50.000 EUR) s fiksno obrestno mero glede na dobo
vezave depozita (od 13 mesecev do 3 let).
Več na: www.skb.si/osebne-finance/depoziti

8

9

Kratkoročno in dolgoročno varčevanje

Kratkoročno varčevanje

Varčevalni račun trojni plus

Vezani depoziti do 1 leta z izplačilom obresti ob
zapadlosti

Varen, za nedoločen čas in z naraščajočo obrestno mero
vsakega pologa!
Z varčevalnjem pričnete z enim samim obveznim najmanjšim
pologom 50 EUR, ki mora ostati na varčevalnem računu ves čas
varčevanja. Vsi drugi pologi so poljubni, sredstva lahko polagate
kadar koli, neomejeno …
Privarčevana sredstva lahko dvignete po 31 dneh od vsakega
pologa ali se odločite za dolgoročno varčevanje in si zagotovite
višjo obrestno mero pologov.
To je varčevanje, ki je preprosto in ga sklepate za nedoločen
čas.
Obrestna mera narašča glede na dobo varčevanja
posameznega pologa. Čim dlje imate posamezni polog na
varčevalnem računu, večja bo obrestna mera.
Več na spletni strani, kjer so objavljeni tudi Splošni pogoji za
varčevalne račune:
www.skb.si/osebne-finance/varcevanja/varcevalni-racuntrojni-plus

Če želite kratkoročno varčevanje določenega zneska denarja,
ga lahko vežete do enega leta. Pri vezanem depozitu s fiksno
obrestno mero lahko izbirate med vezavo evrov ali drugih valut
(švicarski franki, ameriški dolarji ali britanski funti). Najnižji znesek
vezave je 250 EUR ali 400 CHF ali 300 USD ali 200 GBP ter
doba vezave od 31 dni do 1 leta. Lahko se odločite tudi za
samodejno obnavljanje vezanega depozita samo z glavnico
(obresti se nakažejo na osebni račun) ali z glavnico in obrestmi.
Več na: www.skb.si/osebne-finance/depoziti

VARČEVANJA

Dobro je vedeti
Info SMS
Zagotovite si boljšo preglednost poslovanja na osebnem računu ter
povsem enostaven nadzor nad varčevanji, limiti in depoziti!
Info SMS kot vaš zvesti opomnik ničesar ne spregleda in vas
obvešča o:

.
.
.
.

stanju in prilivih na računu;
zapadlosti limita in depozita;
90 % doseženem limitu;
zaključku varčevanja.

Izbirate lahko med tremi paketi obvestil: Veliki Info SMS, Mali Info
SMS ter Info SMS po izbiri.
Več na: www.skb.si/info-sms
SKB produkte odobrava skladno s poslovno politiko banke.
Brošura velja od 1. 8. 2017.

www.skb.si / SKB TEL (01) 471 55 55
Pridružite se nam na facebook.com/BankaSKB
Produkcija: SKB d.d., Foto: iStockphoto
Za morebitne napake v tisku ne odgovarjamo.
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Sodišče, pri katerem je SKB banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4,
Ljubljana, vpisana: Okrožno sodišče v Ljubljanii Matična številka:
5026237 Znesek osnovnega kapitala: 52.784.176,26 EUR
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