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TARIFA NADOMESTIL STORITEV ZA POTROŠNIKE PRIMORSKE HRANILNICE VIPAVA D.D. – 

NAPOVED SPREMEMB, VELJAVNOST 20.12.2022 

 

1.1. Ostala nadomestila 

Predčasna razvezava vezanega depozita: 
- sporazumna prekinitev (sprememba rezidentstva, depozit sklenjen kot 

zavarovanje izpostavljenosti, nestrinjanje komitenta z novimi splošnimi 
pogoji, storno depozita na dan sklenitve, realizacija sklepa o dedovanju) 

- predčasna razvezava v izjemnih primerih (smrt deponenta ali 
družinskega člana (mož, žena, otroci, starši), stalna izselitev iz države, 
elementarna nesreča) 

- predčasna razvezava v izjemnih primerih (smrt družinskega člana (mož, 
žena, otroci, starši), elementarna nesreča) 
 

- predčasna razvezava v ostalih primerih 
 
 

*Osnova za izračun nadomestila je privarčevani znesek (glavnica, povečana za prejete obresti) 

 
 

brez nadomestila 
 
 
 
 

1% od zneska*, min. 30,00 
EUR max. 1.000,00 EUR 

 
2% od zneska*, min. 30,00 
EUR max. 1.000,00 EUR 

 

Predčasna prekinitev varčevanja RASTEM in varčevanja VEM ZAKAJ: 

- sporazumna prekinitev (sprememba rezidentstva, varčevanje sklenjeno 
kot zavarovanje izpostavljenosti, nestrinjanje komitenta z novimi 
splošnimi pogoji, storno varčevanja na dan sklenitve, realizacija sklepa o 
dedovanju) 
 

- predčasna razvezava v izjemnih primerih (smrt družinskega člana (mož, 
žena, otroci, starši), elementarna nesreča) 
 

- predčasna razvezava v ostalih primerih 
 
 

*Osnova za izračun nadomestila je privarčevani znesek (glavnica, povečana za prejete obresti) 

 
 
 

brez nadomestila 
 
 
1% od zneska*, min. 30,00 
EUR max. 1.000,00 EUR 

 
2% od zneska*, min. 30,00 
EUR max. 1.000,00 EUR 

 
 

Predčasna prekinitev  varčevanja MOZAIK: 
- sporazumna prekinitev (sprememba rezidentstva, varčevanje sklenjeno 

kot zavarovanje izpostavljenosti, nestrinjanje komitenta z novimi 
splošnimi pogoji, storno varčevanja na dan sklenitve, realizacija sklepa o 
dedovanju) 
 

- predčasna razvezava v izjemnih primerih (smrt družinskega člana (mož, 
žena, otroci, starši), elementarna nesreča) 
 

 

- predčasna razvezava v ostalih primerih 
 
 
 
*Osnova za izračun nadomestila je privarčevani znesek (glavnica, povečana za prejete obresti) 

 
 

brez nadomestila 
 
 

 
1% od zneska*, min. 30,00 
EUR max. 1.000,00 EUR 

 
 

2% od zneska*, min. 30,00 
EUR max. 1.000,00 EUR 

 
 

 


