CENIK HRAMBE
Varčevalni načrt Solis - varčevanje v 100 g zlatih palicah

Nadomestilo za odprtje sefa

Enkratno plačilo v višini 400,00 EUR z vključenim DDV ali 12 mesečnih plačil po 40,00 EUR z vključenim
DDV (skupaj 480,00 EUR z vključenim DDV).
Pri mesečnem plačilu se pri prvih 12 nakazilih za nakup deleža zlate palice 40,00 EUR upošteva kot
plačilo nadomestila za odprtje sefa (npr. če je nakazilo v višini 100,00 EUR, se 60,00 EUR nameni za
nakup deleža zlate palice in 40,00 EUR za nadomestilo za odprtje sefa).

Strošek hrambe (mesečno)

Stranke, ki imajo plemenite kovine hranjene pri družbi Harvest Metallis v varovanem sefu v NLB d.d.
banki, mesečno plačajo strošek hrambe. Družba Harvest Metallis izda on-line račun in sicer se stroški
hrambe obračunajo vsakega prvega dne v mesecu za pretekli mesec v višini 0,1 % hranjenega
naložbenega zlata na datum obračuna. Datum obračuna je vedno zadnji dan preteklega meseca. Na
računu je prikazan strošek hrambe v EUR, ki je izračunan na osnovi cene popoldanske cene zlata, in v
gramaturi. Strošek hrambe družba Harvest Metallis poračuna tako, da se izračunana gramatura odšteje
od količine hranjenega naložbenega zlata stranke. Novo stanje in račun sta vidna v osebnem portalu
stranke.

Prodajna cena zlate naložbene palice

Prodajna cena je končna cena zlate naložbene palice, ki sestoji iz borzne cene, stroška kovnice, stroškov
varovanega transporta itd.

Odkupna cena zlate naložbene palice
Borzna cena zmanjšana za 2 %.
Hramba plemenitih kovin
Stranka, ki hrani plemenite kovine pri družbi Harvest Metallis v strogo varovanem sefu v NLB d.d. banki,
poravna strošek hrambe v enkratnem znesku za eno leto v naprej na podlagi prejetega računa. Višina
stroška hrambe je odvisna od skupne gramature plemenitih kovin, ki jih ima stranka v hrambi.
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Harvest Metallis d.o.o., Dunajska cesta 190, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična št.: 8677212000, davčna št.: 60128925, ki jo
zastopa direktorica Petra Knap. Družba Harvest Metallis je od dne 09.07.2020 vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v
Ljubljani, pod številko: 2020/21739. Tel: 030 664 422, email: info@harvestmetallis.si, www.harvestmetallis.si, št. transakcijskega
računa: SI56 3000 0002 9592 117 (Sberbank d.d)

