Informacija o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev na podlagi Zakona o
trgu finančnih instrumentov
Nova Ljubljanska banka d.d., 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: NLB d.d.), z objavo te informacije v
skladu s prvim odstavkom 462. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07 s
spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZTFI) stranke, podpisnice pogodb o opravljanju investicijskih
ali pomožnih investicijskih storitev, za katere veljajo Splošni pogoji poslovanja s finančnimi instrumenti NLB
d.d., Ljubljana oziroma Splošni pogoji skrbniških storitev pri poslovanju s finančnimi instrumenti NLB d.d.,
Ljubljana (v nadaljevanju skupaj: vlagatelji), obvešča
o jamstvu za terjatve vlagateljev po ZTFI do višine 22.000 EUR
V skladu z ZTFI borznoposredniške družbe (v nadaljevanju: BPD) in banke, ki na podlagi pridobljenega
dovoljenja Banke Slovenije opravljajo investicijske storitve in posle v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju:
banka), jamčijo za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev pri BPD oziroma banki, nad katero je bil začet
stečajni postopek, in sicer v obsegu in na način, določen z ZTFI.
Po ZTFI je zajamčena terjatev vlagatelja neto stanje terjatve do višine 22.000 EUR na dan začetka
stečajnega postopka nad BPD oziroma banko (v nadaljevanju: zajamčena terjatev), pri čemer za neto stanje
terjatve posameznega vlagatelja šteje stanje terjatve vlagatelja, ki sodi v kategorijo zajamčenih terjatev,
zmanjšano za obveznosti vlagatelja do BPD oziroma banke.
Posamezna BPD oziroma banka jamči za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev pri drugi BPD oziroma
banki, nad katero je bil začet stečajni postopek, v obsegu, ki je enak deležu med številom strank te
posamezne BPD oziroma banke in skupnim številom strank pri vseh BPD in bankah, zmanjšanim za število
strank BPD oziroma banke, nad katero je bil začet stečajni postopek.
Ne glede na zgoraj opisan obseg jamstva za terjatve vlagateljev, pa določene terjatve ne sodijo v kategorijo
zajamčenih terjatev. Terjatev vlagatelja tako ni zajamčena, če sodi med:
• terjatve profesionalni strank iz prvega odstavka 207. člena ZTFI, tudi če so zahtevale, da jih banka
obravnava kot neprofesionalne stranke,
• terjatve vlagateljev, ki jih BPD oziroma banka v skladu z 208. in 209. členom ZTFI na njihovo zahtevo
obravnava kot profesionalne stranke,
• terjatve vlagateljev v zvezi s posli, zaradi katerih je bil imetnik terjatve pravnomočno obsojen za kaznivo
dejanje pranja denarja,
• terjatve članov organov vodenja in nadzora BPD oziroma banke ter njihovih ožjih družinskih članov,
• terjatve delničarjev BPD oziroma banke, ki imajo najmanj petodstotni delež v kapitalu BPD oziroma
banke ali glasovalnih pravicah,
• terjatve pravnih oseb, ki so podrejene družbe BPD oziroma banke,
• t erjatve članov organov vodenja in nadzora pravnih oseb iz prejšnjih dveh alinej in njihovih ožjih
družinskih članov,
• t erjatve, ki se glede na svoje lastnosti upoštevajo pri izračunu kapitala BPD oziroma banke,
• t erjatve pravnih oseb, ki so velike oziroma srednje družbe po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 42/06 s spremembami in dopolnitvami).
NLB d.d. iz naslova jamstva za terjatve vlagateljev po določbah ZTFI iz te informacije vlagateljem
ne jamči povrnitve morebitne izgube in\ali neposredne ali posredne škode ali stroškov, ki bi jo/
jih utrpel vlagatelj zaradi znižanja vrednosti njegove naložbe, kot posledica spremembe tržnih
gibanj in drugih faktorjev ter tveganj, ki vplivajo na trg finančnih instrumentov. NLB d.d. iz
naslova tu opisanega jamstva za terjatve vlagateljev po določilih ZTFI v nobenem primeru ne
jamči vlagateljem za donosnost njihovih naložb.
Podrobnejše informacije lahko pridobite v Poslovnem sektorju investicijskega bančništva na tel.
št. 01/476 52 07 oziroma v Poslovnem sektorju skrbništva nad vrednostnimi papirji na tel. št.
01/476 52 60.

