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SPLOŠNI POGOJI VEZAVE DEPOZITA V HRANILNICI LON d.d., KRANJ 
 

1. Opredelitev pojmov 
 

Izrazi v teh splošnih pogojih pomenijo: 
 

»hranilnica«: je Hranilnica LON d.d., Kranj, Žanova ulica 3, 
4000 Kranj. 

 
»depozit«: je polog denarja, na podlagi katerega deponent 
pridobi pravico do razpolaganja s sredstvi po poteku 
pogodbeno  opredeljene dobe vezave. Deponent in hranilnica 
skleneta pogodbo  o vezavi depozita, v kateri se hranilnica 
zaveže, da sprejme, deponent pa, da položi določen denarni 
znesek. 

 
»deponent«: je vsaka domača poslovno sposobna fizična 
oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki vplača 
oz. nakaže denar na račun pri hranilnici in sklene pogodbo o 
vezavi depozita za pogodbeno dogovorjeno dobo. 

 
»sklep«: je Sklep o višini obrestnih mer Hranilnice LON d.d., 
Kranj. 

 
»tarifa«: je Tarifa nadomestil za storitve Hranilnice LON d.d., 
Kranj. 

 
»pogodba«: je Pogodba o vezavi depozita. 

 
»splošni pogoji«: so Splošni pogoji vezave depozita v 
Hranilnici LON d.d., Kranj. 

 
 

2. Sklenitev pogodbe 
 

Pravno razmerje med hranilnico in deponentom nastane z 
dnem sklenitve pogodbe. 

 
Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe. 

 
Pogodba se lahko glasi izključno na ime deponenta. Deponent 
je lahko samo ena oseba. Ena oseba ima lahko tudi več 
sklenjenih pogodb. 

 
 

3. Mladoletne osebe 
 

Hranilnica sklene pogodbo z mladoletno osebo na podlagi 
pisne zahteve zakonitega zastopnika. S polnoletnostjo pridobi 
mladoletna oseba pravico do samostojnega upravljanja s 
sredstvi na računu  brez posebnega soglasja zakonitega 
zastopnika. Zakonitemu zastopniku se z nastopom 
deponentove polnoletnosti ukinejo vse pravice razpolaganja s 
sredstvi na računu. 

 
V primeru smrti zakonitega zastopnika, enega od staršev, 
razpolagalna pravica – drugega starša ne preneha. V kolikor 
drugi starš ni pooblaščenec, pravico do razpolaganja pridobi 
na podlagi potrdila Centra za socialno delo in tako postane 
novi zakoniti zastopnik. 

 
Mladoletnik, ki dopolni petnajst let in je zaposlen, lahko sklene 
pogodbo pod pogoji, ki veljajo za polnoletno poslovno 

sposobno osebo. 
 
 

4. Osebe pod skrbništvom 
 

Hranilnica sklene pogodbo na ime osebe pod skrbništvom s 
soglasjem   skrbnika   na   podlagi   predložene   odločbe 
pristojnega organa in pod pogojem, da se na pogodbo vpiše 
tudi skrbnik. 

 
 

5. Vrste vezanih depozitov 
 

Vezava depozita je možna v domači valuti. 
 
 

6. Obrestne mere 
 

Nominalna obrestna mera – je fiksna obrestna mera, ki se 
ne spreminja v času trajanja dobe vezave oz. v času, 
določenem s pogodbo. 

 
Informacija o veljavnih obrestnih merah – Deponent dobi 
informacijo o veljavnih obrestnih merah v vseh poslovalnicah 
hranilnice in na spletni strani hranilnice na naslovu www.lon.si. 

 
 

7. Obrestovanje depozitov in obračun obresti 
 

Hranilnica depozit obrestuje po obrestni meri določeni na dan 
sklenitve pogodbe ter se v dobi, opredeljeni s pogodbo, ne 
spreminja. 

 
Ob avtomatskem podaljšanju vezave depozita se obrestna 
mera ne spreminja. 

 
Hranilnica obračuna obresti mesečno, pripiše oz. izplača pa 
jih ob zapadlosti depozita, če s pogodbo ni določeno drugače. 

 
Ob sklenitvi depozita z avtomatskim podaljševanjem se 
obresti pripišejo glavnici depozita ob vsakokratni avtomatski 
obnovitvi. 

 
Pri dolgoročnih pogodbah o vezavi depozita deponent lahko 
izbira med naslednjimi načini izplačila obresti: 

- mesečno1 in ob zapadlosti depozita, 
- letno2 in ob zapadlosti depozita, 
- ob zapadlosti depozita. 

 
Za obračun obresti hranilnica uporablja proporcionalen 
(linearen) način, pri tem pa upošteva dejansko število dni v 
mesecu in  dejansko število dni v letu. Pri štetju dni se 
upošteva prvi, ne pa tudi zadnji dan poslovnega dogodka. 

Hranilnica obračuna obresti po naslednjem 

vzorcu:             G * p * d kjer pomeni: 

 
O = ----------------------- o = obresti 
365(6) * 100 G= začetna 

glavnica p = 

mailto:info@lon.si
http://www.lon.si/
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obrestna mera 
d = dni, za katere računamo 
obresti 

 
 

8. Avtomatsko podaljševanje in prekinitev 
avtomatskega podaljšanja vezave depozita 

 
Deponent lahko sklene pogodbo: 

− brez avtomatskega podaljševanja, 
− z   avtomatskim   podaljševanjem   vezave   

depozita     do 
 

1 Obresti se izplačujejo prvi dan v mesecu od dneva 
sklenitve pogodbe dalje  
2 Obresti se izplačujejo prvi dan v mesecu vsakič po 
preteku enega leta od sklenitve pogodbe 

maksimalne dobe 6 mesecev, in sicer: 
• število    podaljšav    trimesečnega    depozita  

največ 
enkrat, 

• število   podaljšav   enomesečnega   depozita  
največ 
trikrat. 

 
Ob vsaki podaljšavi se depozit ponovno veže za enako 
obdobje kot je dogovorjeno v pogodbi. 

 
Zahtevo za prekinitev podaljšanja deponent pisno sporoči 
poslovni enoti, kjer je bila pogodba sklenjena, in sicer najmanj 
3 delovne dni pred ponovnim podaljšanjem. 

 
Hranilnica ima pravico prekiniti s pogodbo opredeljeno 
podaljšanje. O prekinitvi podaljšanja hranilnica deponenta 
pisno obvesti najmanj 15 dni pred dnevom ponovne 
podaljšave. 

 
Do predčasne prekinitve avtomatskega podaljšanja pogodbe 
o  vezavi depozita lahko pride tudi v primeru smrti deponenta. 
S  sredstvi umrlega lahko razpolagajo samo dediči na osnovi 
pravnomočnega sklepa o dedovanju. 

 
 

9. Sprostitev depozita 
 

Hranilnica na dan zapadlosti depozita prenese sredstva iz 
depozita na transakcijski račun deponenta pri hranilnici, ki je 
naveden v pogodbi. 

 
V primeru smrti deponenta, hranilnica privarčevana sredstva 
ob zapadlosti depozita prav tako prenese na transakcijski 
račun deponenta, izplača pa jih dedičem na podlagi 
pravnomočnega  sklepa o dedovanju, ki ga izda pristojno 
sodišče. 

 
 

10. Dolžnosti hranilnice 
 

Hranilnica bo višino vsakokratnih veljavnih obrestnih mer, 
tarife in splošnih pogojev objavljala na vidnem mestu v svojih 
poslovnih enotah in na spletni strani www.lon.si. 

 
Skladno z zakonom o dohodnini hranilnica obvesti deponenta 
o doseženih obrestih iz naslova izplačanih kratkoročnih 

depozitov za preteklo davčno leto, iz naslova dolgoročnih 
depozitov, pa le v primeru če se je deponent tako odločil že ob 
sklenitvi pogodbe o dolgoročnem depozitu. 

 
 

11. Dolžnosti deponenta 
 

Deponent se zavezuje, da bo vsako spremembo bivališča 
oziroma drugih osebnih podatkov, ki so pomembni za izvajanje 
pogodbe sporočil hranilnici najkasneje v 15-tih dneh od 
spremembe.. Šteje se, da je bil izpisek, obvestilo ali sporočilo 
pravilno poslano in vročeno deponentu, če je bilo posredovano 

na zadnji naslov, ki ga je sporočil hranilnici. 
 
 

12. Odstop od pogodbe 
 

Deponent ne more kadarkoli predčasno odstopiti od pogodbe.  
Izjema so le elementarne nesreče ali primer smrti ožjega  
družinskega člana. 

 
Deponent lahko od pogodbe v zgornjih primerih odstopi na 
podlagi pisne vloge, ki jo mora oddati v poslovni enoti, kjer je 
sklenil pogodbo. 

 
Deponent  za  predčasen  odstop  od  pogodbe  plača  
nadomestilo v 
skladu z veljavno Tarifo na dan prekinitve pogodbe. 
Deponent lahko predčasno odstopi od pogodbe, v primeru, da 
se ne strinja s spremembo tarife ali splošnih pogojev. Odstop 
od pogodbe mora deponent posredovati v pisni obliki v 
poslovno enot, kjer je sklenil pogodbo. Hranilnica v takem 
primeru ne zaračunava stroška odstopa od pogodbe. 

 
 

13. Osebni podatki, posredovanje in varovanje 
podatkov 

 
Deponent in zakoniti zastopnik dovoljujejo hranilnici, da z  
avtomatsko obdelavo ali klasičnimi sredstvi vzpostavi, 
obdeluje in hrani njihove osebne podatke, ki so povezani z 
izpolnitvijo in izvajanjem pogodbe. 

 
Deponent in zakoniti zastopnik dovoljujejo hranilnici, da 
njihove osebne podatke porablja za sledeče namene: 
statistične obdelave, segmentacijo strank, obdelave 
preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih 
obveznosti, obveščanje strank o morebitnih napakah pri 
storitvah, pošiljanje ponudb, promocijskih gradiv, voščilnic, 
revij in časopisov, nagradnih natečajev, v reklamne namene in 
vabil na dogodke ter za telefonsko, pisno in elektronsko 
anketiranje in trženje. 

 
Hranilnica lahko obdeluje osebne podatke za namene 
določene v tem odstavku do pisnega preklica. Tudi v primeru 
preklica privolitve bo hranilnica osebne podatke deponenta in 
zakonitega zastopnika  še naprej uporabljala, vendar le za 
namene iz prvega odstavka tega člena oziroma za namene 
dovoljene z zakonom. 

 
Deponent izrecno privoli, da hranilnica uporabi njegove 
osebne podatke iz zbirk, ki jih o njem že vodi in da opravi 
poizvedbe o njegovih osebnih in drugih podatkih pri drugih 
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upravljavcih zbirk podatkov, če bi jih hranilnica ne imela 
oziroma jih deponent ni posredoval, če so ti podatki potrebni 
za dosego namena te pogodbe. Hranilnica bo osebne 
podatke zbrisala iz svojih zbirk, ko bo dosežen namen 
pogodbe oziroma bo potekel zakonski rok, ki predpisuje dobo 
hranjena teh podatkov. Vsi podatki, dejstva in okoliščine, za 
katere je hranilnica izvedela pri opravljanju storitev za 
deponenta in pri poslovanju z deponentom, se štejejo za 
zaupne in predstavljajo poslovno skrivnost. Hranilnica lahko 
navedene podatke, dejstva in okoliščine razkrije le v 
primerih, v obsegu in na način, kot to določa zakon. 
 

14. Jamstvo za vloge 
 

Vloge v hranilnici so zaščitene s sistemom jamstva za vloge 
v skladu z Zakonom o sistemu jamstva za vloge (Ur. l. št 
27/16, v nadaljevanju ZSJV). V primeru nerazpoložljivosti 
vloge pri hranilnici, ker hranilnica ne more izpolniti svojih 
finančnih obveznosti, prejme deponent kot vlagatelj izplačilo 
iz sistema jamstva za vloge. Zgornja meja kritja je 
100.000,00 EUR na vlagatelja v hranilnici (zajamčena 
vloga), pri čemer se za določitev ravni kritja sešteje skupno 
stanje vseh terjatev posameznega vlagatelja, kot jih določa 
ZSJV, do hranilnice. V nekaterih primerih, kot jih določa 
ZSJV, so vloge zaščitene v znesku nad 100.000 EUR. 

 
Sistem jamstva za vloge izplača kritje zajamčene vloge 
najpozneje v sedmih delovnih dneh po presečnem datumu 
za izračun jamstva, če zakon ne določa drugače. Več 
informacij je na voljo na spletnem naslovu 
https://www.bsi.si/. 

 
Če ima vlagatelj zapadle obveznosti do hranilnice, se te 
obveznosti lahko pobotajo s terjatvijo vlagatelja iz naslova 
izplačila kritja zajamčene vloge. 

 
15. Obveščanje 

 
Deponent soglaša, da ga hranilnica obvešča preko 
elektronskega medija (po elektronski banki, ali po mobilni 
banki, ali preko drugega elektronskega medija), katerega 
naslov je deponent sporočil hranilnici, in preko pisnih 
obvestil na naslov, ki je naveden na prvi strani pogodbe ali 
na zadnji znani naslov deponenta. V primeru obveščanja 
preko elektronskega medija se šteje obvestilo prejeto 
naslednji dan po oddaji obvestila preko elektronskega 
medija. V primeru pisnega obvestila se šteje obvestilo 
prejeto drugi delovni dan po oddaji pisnega obvestila na 
pošti. 

 
16.  Končne določbe 

 
Hranilnica pri opravljanju storitev, ki so predmet teh splošnih 
pogojev upošteva in izvršuje določila vsakokrat veljavnega 
zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja 
terorizma.  
 
Za vse, kar ni posebej predvideno s pogodbo in splošnimi 
pogoji, se upoštevajo veljavna določila veljavne zakonodaje, 
sklepa in tarife.  
 
Ti Splošni pogoji so sestavni del Pogodbe o vezavi depozita. 
Deponent s podpisom pogodbe izjavlja, da je bil pred 
podpisom pogodbe seznanjen s Splošnimi pogoji in da z njimi 
v celoti soglaša. 

 
S pričetkom veljavnosti teh Splošnih pogojev prenehajo veljati 
dosedanji Splošni pogoji. Za Pogodbe o vezavi depozita 
,sklenjene na podlagi dosedanjih Splošnih pogojev vezave 
depozita, se od 17.04.2017 dalje uporabljajo ti splošni pogoji. 
 
O spremembi bo hranilnica deponente obvestila elektronsko 
oziroma z izpiski, spremenjeni pogoji pa bodo na razpolago 
tudi v vseh poslovnih enotah hranilnice in na spletni strani 
hranilnice. Če v roku 15 dni od objave novih splošnih pogojev 
hranilnica ne prejme odstopne izjave deponenta, se šteje, da 
deponent pristaja na spremembe splošnih pogojev. 
 
Ti splošni pogoji veljajo od 17.04.2017 dalje do spremembe.  
 
Veljavni splošni pogoji so na razpolago v vseh poslovnih 
enotah hranilnice in na spletni strani hranilnice. 
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