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SPLOŠNI POGOJI ZA VPLAČILA SREDSTEV V
NALOŽBENE KOMBINACIJE

drugem odstavku tega člena, Triglav Skladi stranko o
spremembi splošnih pogojev obvesti na korespondenčni
naslov stranke oziroma kontaktne osebe stranke, navedene
v pogodbi. Če v pogodbi korespondenčni naslov ni naveden,
Triglav Skladi te informacije pošlje na naslov stranke, podan
v uvodnih določbah pogodbe, ali na drug naslov, ki ga je
stranka sporočila Triglav Skladom v pisni obliki. Obvestilo o
spremembi splošnih pogojev Triglav Skladi pošlje stranki
najmanj 10 (deset) delovnih dni pred predvidenim začetkom
učinkovanja sprememb. Šteje se, da stranka soglaša in se
strinja s spremembami splošnih pogojev poslovanja, če v
roku 10 (deset) delovnih dni od prejetega obvestila o
spremenjenih splošnih pogojih poslovanja ne prekliče
pooblastila iz 2. člena splošnih pogojev poslovanja s
takojšnjim učinkom.
5. člen
Veljavnost

1. člen
Splošni pogoji poslovanja
(1) Ti splošni pogoji za vplačila sredstev v naložbene
kombinacije (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja)
določajo pogoje v zvezi z vplačevanjem strank družbe
Triglav Skladi, d. o. o. (v nadaljevanju: Triglav Skladi) v
naložbene kombinacije.

(1) Ti splošni pogoji poslovanja pričnejo veljati dne
30.9.2021.

(2) Poleg teh splošnih pogojev poslovanja urejajo
medsebojne pravice in obveznosti Triglav Skladov in
stranke pri opravljanju storitev tudi dana pooblastila in izjave
stranke ter morebitne sklenjene pogodbe.

Triglav Skladi, d. o. o.

2. člen
Naložbene kombinacije
(1) Družba Triglav Skladi na podlagi pooblastil strank
prerazporeja vplačila strank, nakazana na transakcijske
račune posameznih naložbenih kombinacij, na denarne
račune podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni
skladi, ki sestavljajo posamezno naložbeno kombinacijo, in
sicer v deležih, kot so določeni v pisnem pooblastilu stranke.

(2) Veljavni splošni pogoji poslovanja so strankam vseskozi
dostopni na spletni strani Triglav Skladov.

Benjamin Jošar, predsednik uprave
Andrej Petek, član uprave
Miha Grilec, član uprave

Ljubljana, dne 7. 9. 2021

3. člen
Pogoji plačevanja
(1) Vplačila, prejeta na račun izbranih naložbenih kombinacij
do 13.00 ure (presečna ura), bodo razporejena na račune
izbranih podskladov isti delovni dan, vplačila po 13.00 uri in
vplačila, izvedena v soboto, nedeljo in med prazniki, pa
bodo razporejena na račune izbranih podskladov prvi
naslednji delovni dan.
(2) V primeru nedeljivosti zneska, nakazanega na račun
naložbene kombinacije, se razlika prerazporedi na denarni
račun podsklada, ki je v posamezni naložbeni kombinaciji
zastopan z najnižjim deležem.
4. člen
Sprememba splošnih pogojev poslovanja
(1) Triglav Skladi imajo pravico po lastni presoji ali zaradi
sprememb predpisov kadarkoli spremeniti oziroma dopolniti
te splošne pogoje poslovanja
(2) V kolikor Triglav Skladi spremeni splošne pogoje zaradi
zahtev predpisov ali s spremembami oziroma dopolnitvami
splošnih pogojev, izvedenih po lastni presoji, bistveno ne
poseže v pravice in obveznosti stranke iz pogodbenih
razmerij po teh ali v zvezi s temi splošnimi pogoji poslovanja,
Triglav Skladi stranke o tem obvesti z objavo na svoji spletni
strani.
(3) V primeru, da Triglav Skladi spremenijo ime spletne
strani, navedene v splošnih pogojih poslovanja, se to ne
šteje kot njihova sprememba. V tem primeru morajo Triglav
Skladi zagotoviti ustrezno prevezavo na novo spletno stran.
(4) Če Triglav Skladi spremeni splošne pogoje in
spremembe ne spadajo med spremembe, navedene v
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