DODATNI POGOJI ZA SBERBANK PAKETNE TRANSAKCIJSKE RAČUNE ZA POTROŠNIKE
1.

Splošno

Izdajatelj teh dodatnih pogojev je:





Sberbank d.d. s sedežem na naslovu Dunajska cesta 128 a v Ljubljani, www.sberbank.si, matična številka: 5496527, davčna
številka: 41561767 (v nadaljevanju Banka),
Sberbank d.d. je univerzalna pravna naslednica Banke Volksbank d.d.
Banka je navedena na seznamu bank in hranilnic, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje plačilnih storitev in je
objavljen na spletni strani Banke Slovenije www.bsi.si,
nadzorni organ pristojen za nadzor Banke je Banka Slovenije.

S temi dodatnimi pogoji so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti Banke in Uporabnika SBERBANK PAKETNEGA
transakcijskega računa za potrošnike ter dodatni pogoji za uporabo SBERBANK PAKETNEGA transakcijskega računa.
Ti dodatni pogoji so dodatek k Splošnim pogojem za opravljanje plačilnih storitev preko transakcijskega računa za potrošnike v primeru
odprtja SBERBANK PAKETNEGA transakcijskega računa. Šteje se, da Uporabnik s podpisom Vloge potrjuje:



da je bil s temi dodatnimi pogoji seznanjen pravočasno in na način, da je imel dovolj časa, da se je pred podpisom Vloge seznanil s
temi dodatnimi pogoji,
da s temi dodatnimi pogoji v celoti soglaša.

2.

Opredelitev pojmov



Posamezni pojmi, uporabljeni v teh splošnih pogojih imajo naslednji pomen:
Uporabnik: je lahko domača fizična oseba, ki odpre SBERBANK PAKETNI transakcijski račun.
SBERBANK PAKETNI transakcijski račun: je transakcijski račun za potrošnike,
Vloga: vloga za odprtje in vodenje transakcijskega računa za potrošnike na obrazcu banke.
3.

Vrste računov

Uporabnik se lahko odloči za otvoritev naslednjih podvrst SBERBANK PAKETNIH transakcijskih računov, ki v okviru mesečnega
stroška vodenja transakcijskega računa, prinašajo naslednje ugodnosti:
SBERBANK START
•
•
•
•
•
•
•
•

vključuje uporabo klasične Sberbank Activa Maestro kartice,
vključuje možnost odobritve klasične Sberbank Activa MasterCard kartice (brez plačila letne članarine)*,
vključuje brezplačno pristopnino za Sberbank Spletno banko skupaj z izdajo OTP čitalca,
vključuje brezplačno prvo aktivacijo oz. pristopnino k mobilni banki mSberbank SI,
vključuje brezplačno mesečno nadomestilo za uporabo mobilne banke mSberbank SI,
vključuje brezplačno izvrševanje domačih plačilnih transakcij (do višine 50.000 EUR po posameznem nalogu brez oznake
NUJNO plačilo) preko Sberbank spletne banke ali preko mobilne banke mSberbank SI,
vključuje brezplačno izvrševanje SEPA direktnih obremenitev,
vključuje 25 % popust na stroške odobritve potrošniškega kredita – enkrat letno.

SBERBANK SMART
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vključuje uporabo zlate Sberbank Activa Maestro kartice,
vključuje možnost odobritve zlate Sberbank Activa MasterCard kartice (brez plačila letne članarine)*,
vključuje možnost odobritve izrednega limita na TRR (brez plačila stroškov odobritve in zavarovanja) do višine 3.000 EUR*,
vključuje brezplačno pristopnino za Sberbank Spletno banko skupaj z izdajo OTP čitalca,
vključuje brezplačno prvo aktivacijo oz. pristopnino k mobilni banki mSberbank SI,
vključuje brezplačno mesečno nadomestilo za uporabo mobilne banke mSberbank SI,
vključuje brezplačno izvrševanje domačih plačilnih transakcij (do višine 50.000 EUR po posameznem nalogu brez oznake
NUJNO plačilo) preko Sberbank spletne banke ali preko mobilne banke mSberbank SI,
vključuje brezplačno izvrševanje SEPA direktnih obremenitev,
vključuje 25 % popust na stroške odobritve potrošniškega kredita – enkrat letno.

*Odobritev izrednega limita na TRR in Activa MasterCard kartice se izvaja skladno s poslovno politiko Sberbank d.d. Banka si pridržuje
pravico, da izrednega limita na TRR in/ali Sberbank Activa MasterCard kartice, v primeru nezadostne bonitete, Uporabniku ne odobri.
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4.

Pravice in obveznosti Uporabnika

Uporabnik je odgovoren za pravilnost podatkov, navedenih v Vlogi. Za primere, ki bi nastali zaradi morebiti napačno posredovanih
podatkov, za vso škodo odgovarja izključno Uporabnik.
Uporabnik se obvezuje, da bo posloval v okviru višine dobroimetja na računu oziroma dovoljene prekoračitve sredstev na računu v
skladu s pogodbo in predpisi, ki veljajo za račun, iz katerega se krijejo tudi obveznosti za poravnavo mesečnih stroškov vodenja
SBERBANK PAKETNEGA transakcijskega računa.
Uporabnik se obvezuje, da bo na SBERBANK PAKETNI transakcijski račun prejemal redne mesečne prilive, kar je hkrati pogoj za
možnost koriščenja ugodnosti iz tretje točke teh dodatnih pogojev. Za redne mesečne prilive se smatra prejem plače ali pokojnine. V
nasprotnem primeru Banka lahko Uporabniku odpove Okvirno pogodbo o odprtju in vodenju SBERBANK PAKETNEGA
transakcijskega računa za potrošnike in zapre račun.
Uporabnik se obvezuje, da bo vsako spremembo osebnih/matičnih podatkov takoj pisno sporočil poslovalnici Banke, ki vodi njegov
račun, oziroma soglaša, da si Banka v skladu z veljavno zakonodajo pridobi potrebne podatke pri upravljavcu zbirk osebnih podatkov.
Uporabnik se strinja, da SBERBANK PAKETNEGA transakcijskega računa ni možno preoblikovati v drugo vrsto transakcijskega
računa in da ga je možno le zapreti.
Uporabnik dovoljuje Banki, da lahko pridobi in uporablja njegovo davčno številko za natančno in popolno identifikacijo ter za preprečitev
napak in zlorab.
5.

Pravice in obveznosti Banke

Banka se zavezuje, da bo Uporabniku v času poslovanja z SBERBANK PAKETNIM transakcijskim računom omogočala ugodnosti iz
tretje točke teh dodatnih pogojev. V primeru zaprtja SBERBANK PAKETNEGA transakcijskega računa Uporabniku z dnem zaprtja
preneha veljavnost koriščenja vseh ugodnosti iz tretje točke teh dodatnih pogojev.
Informacije in podatki, ki se nanašajo na vodenje SBERBANK PAKETNIH transakcijskih računov, ki so predmet teh dodatnih pogojev,
so poslovna skrivnost banke. Banka se zavezuje, da bo podatke Uporabnika varovala ter jih uporabljala samo za vodenje SBERBANK
PAKETNEGA transakcijskega računa. Banka sme podatke o Uporabniku v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma
drugo veljavno zakonodajo posredovati zakonsko določenim pristojnim organom na njihovo pisno zahtevo.
6.

Nadomestila

Uporabniku se za vodenje SBERBANK PAKETNEGA transakcijskega računa zaračunava nadomestilo/mesečni strošek vodenja
računa po vsakokrat veljavni Tarifi nadomestil za storitve Sberbank d.d. Nadomestilo se obračunava mesečno, za pretekli mesec v
breme transakcijskega računa. V mesečnem strošku vodenja so zajete vse ugodnosti iz tretjega člena teh dodatnih pogojev.
V primeru naročila storitve, ki odstopa od ugodnosti navedenih v tretjem členu teh dodatnih pogojev, bo Banka Uporabniku zaračunala
nadomestila za to storitev po vsakokrat veljavni Tarifi nadomestil za storitve Sberbank d.d.
7.

Končne določbe

Vsakokrat veljavni dodatni pogoji za SBERBANK PAKETNE transakcijske račune za potrošnike so objavljeni na spletnih straneh Banke
(www.sberbank.si) in v vseh poslovalnicah Banke.
Za vse kar ni urejeno v teh dodatnih pogojih se uporabljajo Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev preko transakcijskega računa
za potrošnike. V primeru morebitnih nasprotij in neskladij med določili teh dodatnih pogojev in Splošnih pogojev za opravljanje plačilnih
storitev preko transakcijskega računa za potrošnike, veljajo določila teh dodatnih pogojev ob smiselni uporabi Splošnih pogojev za
opravljanje plačilnih storitev preko transakcijskega računa za potrošnike.
Banka Uporabniku na njegovo zahtevo kadarkoli v času trajanja Okvirne pogodbe o odprtju in vodenju SBERBANK PAKETNEGA
transakcijskega računa za potrošnike posreduje te dodatne pogoje.
Banka lahko v skladu z veljavnimi predpisi in s svojo poslovno politiko spreminja te dodatne pogoje. Če Banka spreminja te dodatne
pogoje, mora dva meseca pred predlaganim dnevom začetka uporabe spremenjenih pogojev, posredovati Uporabniku predlog
sprememb dodatnih pogojev. Če Uporabnik do dneva pred predlaganim datumom začetka uporabe spremenjenih pogojev, Banki ne
sporoči pisno, da predloga sprememb dodatnih pogojev ne sprejema, se šteje, da s spremembami soglaša. Če Uporabnik ne sprejme
predloga sprememb dodatnih pogojev lahko brez odpovednega roka in plačila nadomestil pisno odstopi od Okvirne pogodbe o odprtju in
vodenju SBERBANK PAKETNEGA transakcijskega računa za potrošnike, najkasneje do dneva pred dnem začetka veljavnosti
spremembe. V primeru, če Uporabnik zavrne predlagane spremembe in pri tem ne odpove pogodbe, se šteje, da je Banka odpovedala
pogodbo z 2 mesečnim odpovednim rokom, ki teče od dneva pošiljanja obvestila o spremembi.

Ti dodatni pogoji veljajo od 15.04.2016 dalje.

DPFO_TRR_SBERBANK PAKETNI TRR_APRIL 2016

2/2

Sberbank banka d.d., Dunajska cesta 128 a, SI-1000 Ljubljana. Identifikacijska št. SI 41561767. Matična št. 5496527. Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št.vložka:
1/26467/00. IBAN: SI56 3090 9009 1000 083. Osnovni kapital znaša 133.140.393,84 EUR.

