SBERBANK D.D., Dunajska cesta 128 a, Ljubljana, mat.št.: 5496527, davčna št.:41561767,
www.sberbank.si, info@sberbank.si
(v nadaljevanju: banka)
in

(v nadaljevanju: uporabnik)
sklepata naslednjo

OKVIRNO POGODBO
O ODPRTJU IN VODENJU PETROL TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA
PETROL BASIC
PETROL GOLD
PETROL VIP
1.člen
Banka je navedena na seznamu bank in hranilnic, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje plačilnih
storitev in je objavljen na spletni strani www.bsi.si.
Nadzorni organ pristojen za nadzor banke je Banka Slovenije.
2. člen
Z Okvirno pogodbo o odprtju in vodenju PETROL transakcijskega računa (v nadaljevanju: okvirna pogodba) se
banka in uporabnik dogovorita o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih v zvezi z odprtjem in
vodenjem transakcijskega računa.
Sestavni del okvirne pogodbe so Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev preko transakcijskega računa za
potrošnike in Dodatni pogoji za PETROL transakcijske račune za potrošnike.
Sestavni del Splošnih pogojev za opravljanje plačilnih storitev preko transakcijskega računa za potrošnike so:





Tarifa nadomestil za storitve banke in Sklep o obrestnih merah banke za potrošnike, za pravne osebe,
podjetnike, zasebnike, osebe civilnega prava in nerezidente (v nadaljevanju besedila: tarifa nadomestil),
Urnik za izvajanje plačilnega prometa prek računa za potrošnike, pravne osebe, podjetnike, zasebnike
in osebe civilnega prava (v nadaljevanju besedila: urnik),
Navodila za izpolnjevanje nalogov za domače plačilne transakcije,
Navodila za izpolnjevanje nalogov za čezmejne plačilne transakcije ter nalogov za druge plačilne
transakcije.

Sestavni del Splošnih pogojev za opravljanje plačilnih storitev preko transakcijskega računa za potrošnike so
tudi drugi spodaj navedeni splošni pogoji in sicer v primerih kadar uporabnik uporablja v njih opredeljene
plačilne storitve:
 Splošni pogoji poslovanja s pametno plačilno kartico Activa Mastercard za potrošnike,
 Splošni pogoji poslovanja s pametno plačilno kartico Activa Maestro za potrošnike,
 Splošni pogoji za uporabo Spletne bančne poslovalnice Sberbank Spletna banka,
 Splošni pogoji poslovanja z Direktno obremenitvijo za potrošnike.
Vsi splošni pogoji, tarifa nadomestil in urnik so sestavni del okvirne pogodbe sklenjene med banko in
uporabnikom in imajo značaj pogodbe. Šteje se, da uporabnik s podpisom okvirne pogodbe potrjuje, da je bil s
splošnimi pogoji, tarifo nadomestil in urnikom seznanjen pravočasno in na način, da je imel dovolj časa, da se je
pred sklenitvijo okvirne pogodbe seznanil s pogoji glede opravljanja plačilnih storitev in da z njimi v celoti
soglaša.
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3.člen
Banka se obvezuje, da bo v roku 2 delovnih dni po sklenitvi okvirne pogodbe v imenu uporabnika odprla
transakcijski račun številka:

za namene izvrševanja plačilnih transakcij in za druge namene povezane z opravljanjem bančnih storitev za
uporabnika.
4.člen
Banka bo za uporabnika vodila transakcijski račun skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi, ki urejajo plačilne
storitve in sisteme, sklenjeno okvirno pogodbo z vsemi njenimi sestavnimi deli ter drugimi predpisi, ki se
posredno ali neposredno nanašajo na plačilne storitve in sisteme.
5. člen
Okvirna pogodba je sklenjena za nedoločen čas. Pogodbeni stranki jo lahko prekineta sporazumno ali z
odpovedjo ene od pogodbenih strank v skladu s pogoji in roki kot izhajajo iz splošnih pogojev, ki so sestavni del
okvirne pogodbe.
Okvirna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku. Vsa komunikacija med uporabnikom in banko v času
trajanja pogodbenega razmerja poteka v slovenskem jeziku.
6. člen
Uporabnik lahko kadarkoli v času trajanja okvirne pogodbe od banke zahteva kopijo okvirne pogodbe, ki jo ima
sklenjeno z banko, ter splošne informacije o pogojih okvirne pogodbe
7. člen
Za reševanje vseh morebitnih sporov, ki bi nastali v zvezi s to pogodbo in jih uporabnik ter banka ne bi uspela
rešiti sporazumno, je krajevno pristojno sodišče po sedežu banke.
Za razlago te pogodbe in reševanje sporov iz te pogodbe se uporablja slovensko pravo.
8. člen
Okvirna pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Sestavljena je v dveh ( 2 ) izvodih,
od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en ( 1 ) izvod.
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