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OBVESTILO STRANKAM V ZVEZI Z NAKAZOVANJEM IN RAVNANJEM Z 

DENARNIMI SREDSTVI STRANK  

pri družbi ALTA Invest, investicijske storitve, d.d. 
 

Družba ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ALTA 

Invest d.d. ali Družba), skladno in v zvezi s Splošnimi pogoji opravljanja storitev v zvezi s finančnimi 

instrumenti ALTA Invest d.d. v nadaljevanju podaja strankam obvestilo v zvezi z nakazovanjem 

denarnih sredstev strank in glede ravnanja z denarnimi sredstvi strank pri družbi ALTA Invest d.d.  

 

Račun Družbe za vplačila iz izplačila  denarnih sredstev strank  

 
 
Družba ALTA Invest d.d. sprejema vplačila in opravlja izplačila iz poslov, ki jih je sklenila za račun 

svojih strank, na denarnem računu družbe ALTA Invest d.d., odprtem pri NLB d.d., št. SI56 0292 

2026 1447 296. Družba ALTA Invest d.d. denarno dobroimetje svojih strank vodi na denarnem 

računu družbe ALTA Invest d.d., odprtem pri NLB d.d. oziroma skrbniški ali drugi banki. 

 
Ravnanje z denarnimi sredstvi strank 

 
 
Pri nakazovanju denarnih sredstev obstajata dve možnosti: 

 

- Prosta denarna sredstva na strankinem denarnem poddepoju (računu) pri družbi ALTA Invest 

d.d. (v nadaljevanju: strankin denarni račun) se sproti nakazujejo na strankin bančni 

(transakcijski) račun; 

- Denarna sredstva na strankinem denarnem računu ostanejo na strankinem denarnem računu 

za bodoče nakupe finančnih instrumentov. 

 

Druga možnost je na voljo vsem strankam, ki so podale oz. podpisale Izjavo o nenakazovanju. V tem 

primeru denarna sredstva ostanejo na strankinem denarnem računu do prejema zahteve stranke po 

nakazilu le-teh na strankin bančni (transakcijski) račun. Vsem ostalim strankam se denarna sredstva 

skladno z zakonsko zahtevo sproti nakazujejo na strankin bančni (transakcijski) račun. 
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V primeru, da stranka poda zgoraj omenjeno Izjavo o nenakazovanju, denarna sredstva stranke 

ostanejo na strankinem denarnem računu, in sicer v valuti, v kateri je stranka  priliv prejela1, bodisi 

od prodaje finančnih instrumentov po vsakem opravljenem poslu ali od prejetih dividend oz. drugih 

upravičenj. V primeru, da stranka želi nakazilo predmetnih denarnih sredstev na strankin bančni 

(transakcijski) račun, lahko zahtevo poda svojemu borznemu posredniku ali investicijskemu 

svetovalcu oz. preko elektronske pošte: trade@alta.si ali na tel. št. 01/32 00 300.  

 

Stranke, ki Izjave o nenakazovanju sredstev niso podale družbi ALTA Invest d.d., vse prilive tako iz 

naslova prodaje finančnih instrumentov kot drugih upravičenj, prejemajo sproti nakazane na njihov 

bančni (transakcijski) račun v domači valuti (EUR).  

 

V  kolikor ima stranka na strankinem denarnem računu prosta denarna sredstva v tuji valuti, je 

možno le-ta izjemoma nakazati na strankin bančni (transakcijski) račun tudi v tuji valuti. Strošek 

nakazila tuje valute na strankin bančni (transakcijski) račun se ob vsakokratnem nakazilu zaračuna 

skladno z vsakokrat veljavnim cenikom.  

 

Pri trgovanju s finančnimi instrumenti na različnih trgih se lahko pojavi dolg v eni valuti ob hkratnem 

denarnem presežku v drugi valuti. Skladno s prvim odstavkom 9. člena Splošnih pogojev opravljanja 

storitev v zvezi s finančnimi instrumenti ALTA Invest d.d., družba ALTA Invest d.d. za poravnavo 

zapadlih in neporavnanih obveznosti brez predhodnega obvestila poplača dolg tako, da proda 

ustrezno količino katerekoli valute, ki jo ima stranka/dolžnik na dan poravnave na svojem trgovalnem 

računu. 

 

V primeru, da želite dodatna pojasnila, smo vam na voljo na elektronskem naslovu: trade@alta.si ali 

na tel. št.: 01/32 00 300. 

 

 

V Ljubljani, dne 31. 1. 2017 

 

ALTA Invest, d.d. 

Izvršna direktorja  

                 

                                                           
1 V primeru, ko stranka prejme priliv v manj likvidnih valutah, kot so npr. valute z oznako BGN, RON, BAM, RSD, MKD, SGF, HKD, NZD, se 
predmetna denarna sredstva na dan poravnave posla samodejno pretvarjajo v EUR. Za prilive iz poslov s finančnimi instrumenti, ki kotirajo 
na Banjalučki borzi, se denarna sredstva v valuti BAM ne pretvarjajo v EUR.  


