Sploøni pogoji za poslovanje z osebnim raŒunom

1. SPLOØNI DEL

1.2. Pomen izrazov

1.1. Uvodne doloœbe

3. œlen
Izrazi v teh sploønih pogojih pomenijo:

1. œlen
Izdajatelj teh sploønih pogojev je Abanka d.d., Slovenska cesta 58,
1517 Ljubljana, registrirana pri Okroænem sodiøœu v Ljubljani pod
reg. øt. vloæka: 1/02828/00, transakcijski raœun: SI56 0100 0000
0500 021, BIC-koda: ABANSI2X, identifikacijska øtevilka za DDV:
SI68297530, matiœna øtevilka: 5026024, spletni naslov: http://
www.abanka.si, naslov e-poøte: info@abanka.si.

Sploøni pogoji:

so vsakokrat veljavni Sploøni pogoji za
poslovanje z osebnim raœunom, ki so dostopni v
poslovalnicah banke in na spletnem mestu;

Banka:

je Abanka d.d.;

Uporabnik:

je potroønik, ki je podpisal pogodbo o osebnem
raœunu ter uporablja plaœilne storitve kot plaœnik
ali prejemnik plaœila ali oboje oziroma uporablja
ostale banœne storitve;

Pooblaøœenec:

je potroønik, ki ga je uporabnik pooblastil za
poslovanje s svojim osebnim raœunom;

2. œlen
Abanka d.d. ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje plaœilnih
storitev.
Za nadzor v zvezi z opravljanjem plaœilnih storitev v Republiki
Sloveniji je pristojna Banka Slovenije.
Sploøni pogoji urejajo pravice in obveznosti uporabnika in banke pri
poslovanju s transakcijskim raœunom za potroønike, ki se imenuje
osebni raœun. Osebni raœuni so:
• Araœun,
• Araœun gotovinski,
• Araœun elektronski,
• Araœun s knjiæico,
• Akeø,
• Akeø junior,
• Araœun senior,
• Osnovni,
• Osebni steœaj.
Sploøni pogoji so sestavni del pogodbenega razmerja za uporabo
osebnega raœuna.

Matiœna
poslovalnica:

Osebni raœun:

je transakcijski raœun uporabnika, odprt pri
banki;

Spletno mesto: je spletno mesto banke, dostopno na naslovu
http://www.abanka.si;
Kritje:

je pozitivno stanje na osebnem raœunu v evrih
in odobrena prekoraœitev pozitivnega stanja na
osebnem raœunu v evrih; kritje za plaœila v tuji
valuti pomeni pozitivno stanje v tej tuji valuti;

Tarifa:

je vsakokrat veljavna tarifa banke, ki doloœa
vrsto, viøino in naœin plaœevanja nadomestil v
zvezi z uporabo plaœilnih storitev ter vodenjem
osebnega raœuna in je dostopna v poslovalnicah
banke in na spletnem mestu;

Za pogodbena razmerja ter komunikacijo med banko in
uporabnikom se uporablja slovenski jezik, razen œe se banka in
uporabnik pisno ne dogovorita drugaœe.
Uporabnik lahko prejme prevod pogodbe o osebnem raœunu
v angleøkem jeziku. V primeru odstopanj med slovenskim in
angleøkim besedilom pogodbe velja slovensko besedilo. Pogodbo
ureja slovensko pravo, po katerem se tudi razlaga.

je poslovalnica banke, ki vodi uporabnikov
osebni raœun;

Sklep o
obrestnih
merah:

je vsakokrat veljavni sklep o obrestnih merah
banke, ki doloœa viøino obresti v zvezi z uporabo
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plaœilnih storitev in vodenja osebnega raœuna in
je dostopen v poslovalnicah banke in na
spletnem mestu;
Delovni dan:

Osebna
øtevilka (PIN):

Prodajno
mesto:

Avtorizacija:

Spletna banka
Abanet:

je vsak dan od ponedeljka do petka, razen dnevi,
ki so na podlagi veljavnih predpisov doloœeni
kot dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji in
zadnji petek pred dela prostim dnevom velikim
ponedeljkom.
Œe je raœun prejemnika plaœila pri ponudniku
plaœilnih storitev s sedeæem zunaj obmoœja
Republike Slovenije, je delovni dan vsak dan,
doloœen v prejønjem odstavku, ki je hkrati
delovni dan vseh ponudnikov plaœilnih storitev,
vkljuœenih v izvrøitev posameznega plaœilnega
naloga;

je osebna identifikacijska øtevilka debetne kartice
BA Maestro uporabnika ali pooblaøœenca,
ki nadomeøœa podpis pri dvigu gotovine na
bankomatih in pri nekaterih terminalih (POS);

je ponudnik blaga ali storitve, ki kot naœin plaœila
sprejema debetno kartico BA Maestro;
je proces, s katerim trgovec od banke pridobi
potrditev, da lahko izvede transakcijo;

je sklop storitev elektronskega poslovanja za
potroønike, ki omogoœa vpogled v stanje in
promet na osebnih raœunih in drugih storitvah ter
opravljanje nekaterih banœnih storitev prek spleta;

Omejitev
dnevne porabe: je zgornja omejitev seøtevka vseh dvigov v enem
dnevu, izvedenih na doloœen dan z debetno
kartico BA Maestro na bankomatih;
Datum valute
plaœila:

Koda namena
plaœila:

je dan, ko banka odobri ali obremeni osebni raœun
uporabnika in se upoøteva pri obraœunu obresti;

je øtirimestna kratica angleøke besede, ki
vsebinsko opredeljuje namen plaœila ter je na voljo
v poslovalnicah in na spletnem mestu banke;

Enkratno geslo: geslo, ki ga uporabnik ali pooblaøœenec prejme
prek SMS sporoœila na øtevilko mobilnega
telefona in je namenjeno plaœilu prek spleta
na prodajnih mestih z oznako Maestro in
MasterCard SecureCode;
Direktna
obremenitev
SEPA:
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je plaœilna storitev za obremenitev plaœilnega
raœuna plaœnika, kjer plaœilni nalog za direktne
obremenitve SEPA odredi prejemnik plaœila na
podlagi plaœnikovega soglasja;

Izvrønica:

je listina, ki jo je izdal uporabnik kot gospodarski
subjekt (podjetnik, zasebnik itd.) in vsebuje izjavo
s katero se uporabnik zaveæe plaœati z izvrønico
doloœen denarni znesek, upnik pa lahko zahteva
plaœilo obveznosti iz izvrønice v breme denarnih
sredstev, ki se vodijo na kateremkoli uporabnikovem
raœunu pri ponudniku plaœilnih storitev.

Mobilna banka: je sklop storitev mobilnega poslovanja za fiziœne
osebe, ki omogoœa vpogled v stanje in promet
na osebnih raœunih ter opravljanje nekaterih
banœnih storitev.
Deblokada
osebne øtevilke
(PIN):
je ponovna aktivacija osebne øtevilke (PIN), ki jo
uporabnik kartice lahko izvede na bankomatu,
œe je osebna øtevilka (PIN) zaradi trikratnega
napaœnega vnosa na terminalu POS blokirana.
Brezstiœno
poslovanje:

je poslovanje tako, da uporabnik kartice pribliæa
kartico terminalu POS. Takøno poslovanje
je mogoœe, œe je terminal POS oznaœen z
logotipom za brezstiœno poslovanje.

Izrazi potroønik, transakcijski raœun, plaœnik, prejemnik plaœila, plaœilni
nalog, plaœilna transakcija, domaœa plaœilna transakcija, œezmejna
plaœilna transakcija, druge plaœilne transakcije, plaœilni instrument,
plaœilna storitev, prejem plaœilnega naloga in enoliœna identifikacijska
oznaka pomenijo enako kakor v Zakonu o plaœilnih storitvah in sistemih.

2. POSTOPKI IN NAŒIN UPORABE PLAŒILNIH STORITEV
2. IN VODENJA OSEBNEGA RAŒUNA
2.1. Pogoji za sklenitev pogodbe o osebnem raœunu
4. œlen
Pogodbo o osebnem raœunu lahko sklene potroønik, ko:
• na obrazcu banke odda vlogo za odprtje osebnega raœuna;
• banki predloæi:
a. dokumentacijo in podatke, na podlagi katere se lahko opravi
pregled uporabnika in pooblaøœencev, ob upoøtevanju vseh
vsakokrat veljavnih predpisov, vkljuœno s predpisi, ki urejajo
prepreœevanje pranja denarja in financiranja terorizma;
b. dokumentacijo, iz katere izhajajo podatki, potrebni za vpis v
register transakcijskih raœunov;
c. vso ostalo dokumentacijo, ki je navedena na vlogi za odprtje
osebnega raœuna.
2.2. Sklenitev pogodbe o osebnem raœunu
5. œlen
Pogodba o osebnem raœunu je sklenjena, ko jo podpiøeta
uporabnik in banka.
Sestavni del pogodbenega razmerja so tudi del Tarife, del Sklepa
o obrestnih merah, Urnik izvrøevanja plaœil, ki se nanaøajo na to
pogodbo in Navodila za izpolnjevanje obrazcev za plaœilo.
Uporabnik ima lahko pri banki enega ali veœ osebnih raœunov.
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Uporabnik lahko zaœne poslovati prek osebnega raœuna prvi
naslednji delovni dan po sklenitvi pogodbe.
2.3. Vrste osebnih raœunov

2.3.4. Araœun s knjiæico
9. œlen
Pogodbo o osebnem raœunu lahko sklene poslovno sposoben
potroønik.

2.3.1. Araœun
6. œlen
Pogodbo o osebnem raœunu lahko sklene poslovno sposoben
potroønik.
Uporabnik ali pooblaøœenec lahko uporabljata naslednje plaœilne
instrumente:
• debetno kartico BA Maestro,
• debetno kartico Visa Electron,
• œeke,
• papirnate obrazce za plaœilo,
• storitve spletne banke Abanet,
• storitev mobilne banke Abamobi.
Uporabnik ali pooblaøœenec lahko uporabljata direktne obremenitve
SEPA in trajne naloge.
Uporabniku lahko banka odobri redni limit. Na podlagi posebne
pogodbe lahko banka uporabniku odobri izredni limit.

Uporabnik ali pooblaøœenec lahko
uporabljata:
• papirnate obrazce za plaœilo.

za

plaœilni

instrument

Uporabnik ali pooblaøœenec lahko izvajata vpogled v stanje in
promet na osebnem raœunu prek spletne banke Abanet.
2.3.5. Akeø junior
10. œlen
Pogodbo o osebnem raœunu lahko sklene potroønik v starosti od
6 do vkljuœno 14 let.
Uporabnik ali zakoniti zastopnik lahko uporabljata naslednje
plaœilne instrumente:
• debetno kartico BA Maestro (banka kartico izda samo
uporabniku, kartice ne more uporabljati za plaœila prek spleta),
• papirnate obrazce za plaœilo,
• storitve spletne banke Abanet,
• storitev mobilne banke Abamobi.

2.3.2. Araœun gotovinski
7. œlen
Pogodbo o osebnem raœunu lahko sklene poslovno sposoben
potroønik.
Uporabnik ali pooblaøœenec lahko uporabljata naslednje plaœilne
instrumente:
• papirnate obrazce za plaœilo,
• storitve spletne banke Abanet,
• storitev mobilne banke Abamobi.
Uporabnik ali pooblaøœenec lahko uporabljata trajne naloge
izkljuœno za prenos sredstev na druge raœune odprte pri banki,
ki niso transakcijski raœuni, kot npr. na depozitni raœun, raœun
rentnega varœevanja ali kreditni raœun.
2.3.3. Araœun elektronski
8. œlen
Pogodbo o osebnem raœunu lahko sklene poslovno sposoben
potroønik
Uporabnik ali pooblaøœenec lahko uporabljata naslednje plaœilne
instrumente:
• debetno kartico Visa Electron,
• papirnate obrazce za plaœilo,
• storitve spletne banke Abanet,
• storitev mobilne banke Abamobi.
Uporabnik ali pooblaøœenec lahko uporabljata trajne naloge
izkljuœno za prenos sredstev na druge raœune, odprte pri banki,
ki niso transakcijski raœuni, kot npr. na depozitni raœun, raœun
rentnega varœevanja ali kreditni raœun.

Uporabnik za poslovanje po osebnem raœunu ne more pooblastiti
drugih oseb.
Zakoniti zastopnik mora pristopiti k pogodbi kot porok in plaœnik ter
solidarno jamœiti za plaœilo vseh obveznosti iz pogodbe. Ta zaveza
se nanaøa tako na vraœilo morebitnega nedovoljenega negativnega
stanja na osebnem raœunu kot tudi na druge obveznosti iz
pogodbe, z zamudnimi obrestmi in stroøki vred.
2.3.6. Akeø
11. œlen
Pogodbo o osebnem raœunu lahko sklene potroønik v starosti od
14 do vkljuœno 26 let, ki se øola in ni v delovnem razmerju.
Uporabnik ali pooblaøœenec lahko uporabljata naslednje plaœilne
instrumente:
• debetno kartico BA Maestro,
• debetno kartico Visa Electron,
• papirnate obrazce za plaœilo,
• storitve spletne banke Abanet,
• storitev mobilne banke Abamobi.
Banka lahko uporabniku ali pooblaøœencu omogoœi uporabo
direktne obremenitve SEPA ali trajnega naloga.
Polnoletnemu uporabniku lahko banka odobri redni limit. Na
podlagi posebne pogodbe lahko banka polnoletnemu uporabniku
odobri izredni limit.
Kadar sklene pogodbo o osebnem raœunu mladoletni uporabnik,
mora pristopiti k tej pogodbi zakoniti zastopnik kot porok in plaœnik,
ki solidarno jamœi za plaœilo vseh obveznosti iz pogodbe. Ta zaveza
se nanaøa tako na vraœilo morebitnega nedovoljenega negativnega
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stanja na osebnem raœunu kot tudi na druge obveznosti iz
pogodbe, z zamudnimi obrestmi in stroøki vred.

2.3.10. Odprtje raœuna uporabniku, ki mu je bila odvzeta
poslovna sposobnost ali podaljøana roditeljska pravica

2.3.7. Araœun senior

15. œlen
Uporabnik, ki mu je odvzeta poslovna sposobnost ali podaljøana
roditeljska pravica, lahko odpre osebni raœun Araœun s knjiæico ali
Araœun. Ne glede na ostala doloœila teh sploønih pogojev, lahko tak
uporabnik uporablja samo plaœilne instrumente, doloœene v tem œlenu.

12. œlen
Pogodbo o osebnem raœunu lahko sklene poslovno sposoben
potroønik, ki redno prejema pokojnino.
Uporabnik ali pooblaøœenec lahko uporabljata naslednje plaœilne
instrumente:
• debetno kartico BA Maestro,
• debetno kartico Visa Electron,
• œeke,
• papirnate obrazce za plaœilo,
• storitve spletne banke Abanet,
• storitev mobilne banke Abamobi.

Uporabnik ali pooblaøœenec pri Araœunu s knjiæico in pri Araœunu
lahko uporabljata naslednje plaœilne instrumente:
• papirnate obrazce za plaœilo.

Banka lahko uporabniku ali pooblaøœencu omogoœi uporabo
direktne obremenitve SEPA ali trajnega naloga.

16. œlen
Banka lahko na zahtevo uporabnika osebni raœun spremeni v drugo
vrsto osebnega raœuna, opredeljenega v teh sploønih pogojih, tako da
uporabnik poda pisno izjavo o spremembi v drugo vrsto osebnega
raœuna z isto øtevilko osebnega raœuna. Izjemoma ni mogoœa
sprememba vrste katerekoli oblike raœuna v Osnovni osebni raœun.

Uporabniku lahko banka odobri redni limit. Na podlagi posebne
pogodbe lahko banka uporabniku odobri izredni limit.

Uporabnik ali pooblaøœenec pri Araœunu lahko uporabljata direktne
obremenitve SEPA in trajne naloge.
2.4. Sprememba vrste osebnega raœuna

2.3.8. Osnovni raœun
13. œlen
Pogodbo o osebnem raœunu lahko sklene poslovno sposoben
potroønik, ki zakonito prebiva v Evropski uniji.
Uporabnik lahko uporablja naslednje plaœilne instrumente:
• debetno kartico BA Maestro,
• papirnate obrazce za plaœilo,
• storitve spletne banke Abanet,
Uporabnik lahko uporablja direktne obremenitve SEPA in trajne
naloge.

Po dopolnitvi 18. leta starosti uporabnika Akeø juniorja lahko banka
Akeø junior spremeni v Akeø. O spremembi osebnega raœuna bo
banka uporabnika pisno obvestila.
Po dopolnitvi 27. leta starosti uporabnika Akeøa, lahko banka Akeø
spremeni v Araœun. O spremembi osebnega raœuna bo banka
uporabnika pisno obvestila.

Uporabnik, ki je upraviœenec do denarne socialne pomoœi in/ali
varstvenega dodatka, mora pred potekom veljavnosti potrdila
Centra za socialno delo, banki ponovno predloæiti veljavno
potrdilo, sicer banka od poteka veljavnosti potrdila pa do
predloæitve novega potrdila zaraœuna meseœno vodenje raœuna
za osnovni raœun skladno z veljavno tarifo.

Œe je zoper uporabnika uveden postopek osebnega steœaja,
banka spremeni vrsto osebnega raœuna v vrsto Osebni steœaj.
Ko je nad uporabnikom konœan postopek osebnega steœaja,
banka spremeni raœun v vrsto, ki jo je imel uporabnik pred uvedbo
osebnega steœaja.

2.3.9. Osebni steœaj

2.5. Vodenje osebnega raœuna

14. œlen
V vrsto raœuna Osebni steœaj banka preoblikuje ostale vrste raœuna
z dnem uvedbe osebnega steœaja nad uporabnikom.

2.5.1. Valute vodenja osebnega raœuna

Uporabnik ali pooblaøœenec lahko uporabljata naslednje plaœilne
instrumente:
• debetno kartico BA Maestro,
• debetno kartico Visa Electron,
• œeke,
• papirnate obrazce za plaœilo.
Banka uporabniku ali pooblaøœencu onemogoœi uporabo direktnih
obremenitev SEPA, trajnih nalogov, ukine redni in izredni limit ter
odjavi raœun iz spletne banke Abanet in mobilne banke Abamobi.
4

Sprememba v drugo vrsto osebnega raœuna je mogoœa po
poravnavi vseh zapadlih obveznosti uporabnika iz naslova
poslovanja z osebnim raœunom, ki se spremeni. Plaœilni instrumenti
se spremenijo glede na izbrano vrsto osebnega raœuna in zahtevo
uporabnika.

17. œlen
Banka vodi osebni raœun kot veœvalutni raœun, razen Osnovnega
osebnega raœuna, ki se vodi samo v evrih.
Devizni del osebnega raœuna se lahko vodi v valutah, ki so navedene
v Sklepu o obrestnih merah.
2.5.2. Opravljanje plaœilnih storitev
18. œlen
Banka se zavezuje, da bo prek osebnega raœuna za uporabnika
opravljala plaœilne storitve v okviru kritja na osebnem raœunu.
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2.6. Prejem plaœilnih nalogov in izvrøitev plaœilnih transakcij
2.6.1. Prejem in izvrøitev
19. œlen
Banka izvrøi plaœilno transakcijo, ko prejme plaœilni nalog,
razen œe plaœilne transakcije ne more izvrøiti ali je na podlagi
prisilnih predpisov ne sme izvrøiti ali œe obstajajo drugi razlogi
za zavrnitev.
Banka ne preverja kode namena in jo posreduje prejemniku plaœila
v obliki, kot jo je navedel uporabnik.
Banka ne prevzema odgovornosti zaradi neustrezne obravnave
plaœilne transakcije, œe uporabnik ali pooblaøœenec ne uporabi
kode namena plaœila skladno z njenim dejanskim namenom.
2.6.2. Izvrøevanje plaœilnih transakcij z datumom valute plaœila
vnaprej
20. œlen
Œe je na nalogu doloœen datum valute plaœila vnaprej, banka
pogoje za izvrøitev plaœilne transakcije v primeru domaœe plaœilne
transakcije preverja na datum valute plaœila, v primeru œezmejne
plaœilne transakcije v evrih en delovni dan pred datumom izvrøitve
plaœilnega naloga, pri plaœilih v valuti tretje dræave pa dva delovna
dneva pred datumom izvrøitve plaœilnega naloga.
2.6.3. Roki za izvrøitev plaœilnih transakcij
21. œlen
Plaœilni nalog v evrih, v primeru domaœe plaœilne transakcije, banka
izvrøi na dan prejema naloga, œe ni v nalogu doloœen poznejøi
datum izvrøitve.
Plaœilni nalog v evrih v primeru œezmejne plaœilne transakcije
banka izvrøi najpozneje do konca naslednjega delovnega dne po
prejemu plaœilnega naloga oziroma drugi delovni dan po prejemu
plaœilnega naloga, œe je ta odrejen na papirju. Plaœilni nalog v valuti
dræave œlanice, ki ni evro, v primeru domaœe in œezmejne plaœilne
transakcije, banka izvrøi najpozneje v roku øtirih delovnih dni po
prejemu plaœilnega naloga.
Plaœilni nalog v evrih ali v valuti tretje dræave za prejemnikovega
ponudnika plaœilnih storitev v tretji dræavi si bo banka prizadevala
izvrøiti v œim krajøem roku. Na zahtevo uporabnika bo banka
poskuøala pridobiti informacije o najdaljøem roku izvrøitve plaœilne
transakcije.
Banka na datum izvrøitve, ki ga doloœi uporabnik, izvrøi plaœilne
naloge po vrstnem redu, kot jih je prejela. Pri tem banka upoøteva
prioritete, doloœene z zakonom.
2.6.4. Valuta izvrøitve plaœilne transakcije
22. œlen
Banka izvrøi plaœilno transakcijo v valuti, na katero se nalog glasi,
razen œe je za plaœilni nalog, ki je odrejen s posamezno vrsto
plaœilnega instrumenta, doloœeno drugaœe. Uporabnik mora
zagotoviti kritje v valuti, v kateri se izvrøi plaœilo, drugaœe banka
plaœilni nalog zavrne.

Pri vseh nalogih za plaœilo, odrejenih z debetno kartico BA Maestro,
bo banka izvrøila plaœilo v evrih (EUR). Œe je bil nalog za plaœilo
odrejen v tuji valuti, bo banka znesek plaœila iz lokalne valute najprej
preraœunala po prodajnem teœaju v ameriøke dolarje (USD) in nato
po nakupnem teœaju iz ameriøkih dolarjev (USD) v evre (EUR) na
dan obdelave transakcije v mednarodnem sistemu MasterCard in
po menjalnem teœaju, ki ga doloœi mednarodni sistem MasterCard.
Banka izvrøi plaœilno transakcijo iz osnovnega raœuna samo v valuti
evro.
2.6.5. Zavrnitev
23. œlen
Banka plaœilni nalog zavrne, œe:
• uporabnik na osebnem raœunu nima kritja v valuti plaœilne
transakcije;
• bi nalog za plaœilo presegel znesek dnevne porabe, ki je doloœen za
odreditev nalogov za plaœilo s posameznim plaœilnim instrumentom;
• je plaœilni nalog nepravilno sestavljen (ne vsebuje vseh sestavin
ali so sestavine nepravilno vnesene);
• je med postopkom vnosa plaœilnega naloga v spletni banki
Abanet ugotovljeno, da raœun prejemnika plaœila ne obstaja v
registru transakcijskih raœunov ali, œe je prejemnik plaœila v œasu
od vnosa naloga v spletni banki Abanet, do datuma izvrøitve
naloga, raœun zaprl;
• je med postopkom vnosa plaœilnega naloga v mobilni banki
Abamobi ugotovljeno, da raœun prejemnika plaœila ne obstaja v
registru transakcijskih raœunov ali, œe je prejemnik plaœila v œasu
od vnosa naloga v mobilni banki Abamobi, do datuma izvrøitve
naloga, raœun zaprl.
O zavrnitvi banka obvesti uporabnika na naslednje naœine:
• za papirnate obrazce z datumom valute plaœila istega dne banka
na hrbtno stran plaœilnega naloga zabeleæi vzrok neizvrøitve
transakcije in plaœilne naloge vrne uporabniku;
• za plaœilne naloge, oddane prek spletne banke Abanet, banka
obvesti uporabnika prek spletne banke Abanet;
• za plaœilne naloge, oddane prek mobilne banke Abamobi, banka
obvesti uporabnika prek mobilne banke Abamobi;
• pri odreditvi plaœilnega naloga z debetno kartico BA Maestro
in debetno kartico Visa Electron bo uporabnik obveøœen
prek zapisa na zaslonu bankomata ali s potrdilom o zavrnjeni
transakciji iz terminala POS;
• za zavrnjene plaœilne naloge direktne obremenitve SEPA
in avtomatske prenose na namensko, rentno varœevanje,
varœevanje iz naslova nacionalne stanovanjske varœevalne
sheme (NSVS), varœevalni raœun in odplaœila kreditov z valutno
klavzulo vezano na LIBOR CHF z obvestilom o neizvrøenih
plaœilnih nalogih. Banka bo obvestilo poslala naslednji delovni
dan na enak naœin kot poøilja izpiske.
Kljub temu, da na osebnem raœunu ni kritja in je s tem podan pogoj za
zavrnitev plaœilnega naloga po 1. alineji prvega odstavka tega œlena,
banka lahko izvrøi trajne naloge, razen œe banka v rokih za preklic
iz 23. œlena teh sploønih pogojev pred izvedbo plaœilne transakcije
prejme naroœilo uporabnika, naj plaœilne transakcije ne izvede.
Uporabnik se zavezuje, da bo do ure, ko se øe izvaja plaœilni promet,
na dan izvedbe plaœilne transakcije, banki povrnil znesek plaœilne
transakcije iz prejønjega odstavka tega œlena. V nasprotnem
primeru se na osebnem raœunu uporabnika vzpostavi negativno
nedovoljeno stanje.
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2.6.6. Preklic
24. œlen
Uporabnik lahko prekliœe plaœilni nalog do konca delovnega dne
pred datumom valute plaœila.
Uporabnik lahko prekliœe izvedbo posamezne direktne obremenitve
SEPA v poslovalnici banke najpozneje do konca delovnega dne pred
datumom valute plaœila, izvajanje posameznega trajnega naloga pa
najpozneje dva delovna dneva pred datumom valute plaœila.
Plaœilne naloge uporabnik prekliœe s pisno izjavo. Plaœilne naloge,
oddane prek spletne banke Abanet, lahko uporabnik prekliœe v
spletni banki Abanet ali v mobilni banki Abamobi. Plaœilne naloge,
oddane prek mobilne banke Abamobi, lahko uporabnik prekliœe
tudi v mobilni banki Abamobi. Za œas preklica se øteje datum
prejema preklica v spletni banki Abanet, datum prejema preklica v
mobilni banki Abamobi ali prejema pisne izjave.

28. œlen
Banka lahko preneha izvajati trajni nalog, œe je bila kadar koli v
preteklem mesecu na osebnem raœunu nedovoljena prekoraœitev,
o œemer uporabnika obvesti.
2.7.2. Direktna obremenitev SEPA za domaœe in œezmejne
plaœilne transakcije
29. œlen
Uporabnik ali pooblaøœenec lahko pisno pooblasti prejemnika plaœila,
da izvrøuje direktne obremenitve SEPA in dovoljuje svoji banki, da
bremeni njegov osebni raœun za izvrøitev direktne obremenitve SEPA.
Banka pred izvrøitvijo direktne obremenitve SEPA ne preverja
obstoja uporabnikovega pooblastila prejemniku plaœila.
Pooblastilo je lahko izdano v papirni ali v elektronski obliki.
Pooblastilo preneha veljati s preklicem ali samodejno 36 mesecev
po zadnji izvrøeni direktni obremenitvi SEPA.

2.6.7. Neodobrene in nepravilno izvrøene plaœilne transakcije
25. œlen
Banka uporabniku zagotovi popravek neodobrene ali nepravilno
izvrøene plaœilne transakcije, œe je uporabnik pisno obvestil banko
o neodobreni ali nepravilno izvrøeni plaœilni transakciji takoj, ko
je ugotovil, da je priølo do takøne plaœilne transakcije, vendar
najpozneje v 13 mesecih po dnevu obremenitve osebnega raœuna.
Banka zagotovi popravek tako, da:
• povrne znesek neodobrene ali nepravilno izvrøene plaœilne
transakcije ali
• zagotovi pravilno izvrøitev plaœilne transakcije.
2.6.8. Nepovraœilo zneska plaœilne transakcije
26. œlen
Uporabnik nima pravice do povraœila zneska plaœilne transakcije,
œe:
• je podal soglasje za izvrøitev plaœilne transakcije neposredno
banki in
• je banka ali prejemnik plaœila uporabniku vsaj øtiri tedne pred
dnevom zapadlosti na dogovorjeni naœin zagotovil informacije o
prihodnji plaœilni transakciji.
2.7. Trajni nalog in direktna obremenitev SEPA
2.7.1. Trajni nalog
27. œlen
Uporabnik ali pooblaøœenec lahko pisno pooblasti banko, da
v breme osebnega raœuna poravnava redne obveznosti, tako
da meseœno do preklica nakazuje enake zneske na raœune
prejemnikov (s trajnim nalogom).
Pisno pooblastilo ali preklic pooblastila uporabnik ali pooblaøœenec
poda v matiœni poslovalnici banke.
Uporabnik mora zagotavljati kritje na osebnem raœunu od 00.00 ure do
24.00 ure na dan obremenitve osebnega raœuna, kot je dogovorjeno
na pooblastilu uporabnika ali pooblaøœenca za trajni nalog.
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30. œlen
Banka izvrøi plaœilno transakcijo na datum izvrøitve, ki je naveden na
plaœilnem nalogu, œe je uporabnik na osebnem raœunu zagotovil
zadostno kritje za znesek plaœilnega naloga in nadomestila v skladu z
veljavno Tarifo. Uporabnik mora zagotavljati kritje na osebnem raœunu
od 00.00 ure do 11.00 ure na dan obremenitve osebnega raœuna za
domaœe direktne obremenitve SEPA in do 08.00 ure na dan obremenitve
osebnega raœuna za œezmejne direktne obremenitve SEPA. Dan
obremenitve je doloœen na pooblastilu za direktno obremenitev SEPA.
31. œlen
Uporabnik ali pooblaøœenec lahko banki da navodilo za prepoved
izvajanja direktnih obremenitev SEPA na svojem osebnem raœunu.
Pri tem ima moænost podati prepoved za:
• izvajanje vseh domaœih direktnih obremenitev SEPA, izvajanje
vseh œezmejnih direktnih obremenitev SEPA ali izvajanje vseh
domaœih in œezmejnih direktnih obremenitev SEPA,
• prepoved izvajanja direktne obremenitve SEPA za doloœenega
prejemnika plaœil,
• prepoved izvajanja direktne obremenitve SEPA za doloœenega
prejemnika plaœil in doloœeno soglasje,
• prepoved za izvajanje vseh direktnih obremenitev SEPA nad
doloœenim zneskom,
• prepoved za izvajanje posamezne direktne obremenitve SEPA
nad doloœenim zneskom,
• œasovno prepoved izvajanja posameznih direktnih obremenitev
SEPA z omogoœenim izvajanjem direktnih obremenitev SEPA
enkrat dnevno, tedensko, øtirinajstdnevno, meseœno, œetrtletno,
polletno, letno.
Prepoved za izvajanje vseh ali posamiœnih direktnih obremenitev
SEPA nad doloœenim zneskom se upoøteva za naloge prejete
naslednji delovni dan po dnevu oddane prepovedi oziroma od
dneva æelene veljavnosti prepovedi.
Vse ostale zgoraj naøtete prepovedi pa veljajo v skladu z Urnikom
izvrøevanja plaœil in se upoøtevajo na dan obremenitve osebnega raœuna.
32. œlen
Uporabnik ali pooblaøœenec lahko v poslovalnici banke pridobi
izpis podatkov o prejeti direktni obremenitvi SEPA s podatki:
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enoliœna oznaka oz. øtevilka soglasja,
identifikacija prejemnika plaœila,
naziv prejemnika plaœila,
znesek direktne obremenitve SEPA,
nakazilo,
identifikacijski koda oz. vrsta plaœilne sheme.

33. œlen
Banka povrne celoten znesek odobrene in pravilno izvrøene
direktne obremenitve SEPA, ki jo je odredil prejemnik plaœila ali
plaœnik prek prejemnika plaœila, œe:
• je plaœnik podal soglasje za izvrøitev plaœilne transakcije brez
toœnega zneska plaœilne transakcije in
• znesek plaœilne transakcije presega znesek, ki bi ga lahko
plaœnik upraviœeno priœakoval ob upoøtevanju preteklih plaœilnih
transakcij in ob drugih okoliøœinah primera.
Zahtevo za povraœilo zneska iz prejønjega odstavka tega œlena
mora uporabnik ali pooblaøœenec podati v osmih tednih od dneva
obremenitve osebnega raœuna.
34. œlen
Banka povrne celoten znesek izvrøene direktne obremenitve SEPA,
œe uporabnik ali pooblaøœenec ni podal soglasja prejemniku plaœila
ali œe je direktna obremenitev SEPA nepravilno izvrøena glede na
podano soglasje prejemnika plaœila.

Uporabnik Araœuna s knjiæico lahko kadar koli v vseh poslovalnicah
Abanke v knjiæico vpiøe promet in stanje na Araœunu s knjiæico.
Uporabnik, ki sklene pogodbo za spletno banko Abanet, prejme
izpisek samo prek spletne banke Abanet, razen œe izrecno zahteva, da
mu banka poølje izpisek tudi v matiœno poslovalnico banke ali po poøti
na naslov v Sloveniji. Œe pogodbeno razmerje za uporabo spletne
banke Abanet preneha veljati, mu banka poølje izpisek po poøti na
naslov v Sloveniji. Œe stranka nima naslova v Sloveniji, se uporabnik
strinja, da mu bo banka izpisek poslala v matiœno poslovalnico banke.
Uporabnik, ki izbere naœin prejemanja izpiskov v matiœni poslovalnici
banke, se zavezuje, da bo izpisek meseœno prevzemal.
Uporabnik nosi odgovornost za vse posledice, œe izpiskov ne bo
prevzemal v roku iz prejønjega odstavka tega œlena.
Uporabnik, ki izbere naœin prejemanja izpiskov po poøti, se zavezuje,
da bo nemudoma sporoœil banki, œe izpiska ne bo prejel. Uporabnik
se zavezuje, da bo takoj po prejemu izpiska preveril vse izvedene
plaœilne storitve in ali je zaœetno stanje sredstev v posamezni valuti
na osebnem raœunu enako konœnemu stanju sredstev na osebnem
raœunu na predhodnem izpisku ter najpozneje osmi delovni dan po
prejemu izpiska banko obvestil, œe obstaja kakrøna koli nepravilnost
v zvezi s plaœilnimi storitvami ali œe v roku iz prvega odstavka tega
œlena izpiska ni prejel.
2.9. Odobrena prekoraœitev

Zahtevo za povraœilo zneska iz prejønjega odstavka tega œlena
mora uporabnik ali pooblaøœenec podati v trinajstih mesecih od
dneva obremenitve osebnega raœuna.
35. œlen
Uporabnik ali pooblaøœenec se mora s prejemnikom plaœila sam
dogovoriti o obveøœanju o znesku in datumu posamiœne direktne
obremenitve SEPA s predhodnim obvestilom prejemnika plaœila.
Banka o prejetih plaœilnih nalogih direktne obremenitve SEPA ne
bo obveøœala uporabnika.
36. œlen
Uporabnik ali pooblaøœenec lahko pri banki pisno ugovarja izvrøitvi
posamezne direktne obremenitve SEPA najpozneje na dan in
do ure doloœene v Urniku izvrøevanja plaœil. Pisni ugovor mora
vsebovati najmanj referenœno oznako soglasja, znesek, datum
izvrøitve in naziv prejemnika plaœil. Ugovor pa lahko uporabnik
poda tudi preko spletne banke Abanet.
2.8. Obveøœanje o plaœilnih transakcijah
37. œlen
Banka se zavezuje, da bo o spremembah na osebnem raœunu
enkrat meseœno, do osmega delovnega dne v mesecu, obvestila
uporabnika z izpiskom prometa in stanja na osebnem raœunu.
Uporabnik lahko izbere naœin prejemanja izpiskov:
• v matiœni poslovalnici banke,
• po poøti na naslov v Sloveniji,
• prek spletne banke Abanet.
Doloœili 1. in 2. odstavka tega œlena ne veljata za uporabnika Araœuna
s knjiæico. Uporabnik Araœuna s knjiæico je o spremembah na
Araœunu s knjiæico obveøœen z vpisom prometa in stanja v knjiæico.

38. œlen
Odobrena prekoraœitev je okvirni kredit, ki ga banka lahko odobri
uporabniku kot redni ali izredni limit.
Uporabnik lahko odobreno prekoraœitev uporablja za izvrøevanje
plaœilnih transakcij.
2.9.1. Redni limit
39. œlen
Banka lahko odobri redni limit na osebnem raœunu v viøini, doloœeni
na obrazcu banke, s katerim banka in uporabnik dogovorita viøino
rednega limita, po obrestni meri, doloœeni v Sklepu o obrestnih
merah in ki se spreminja kot je doloœeno v 43. œlenu teh sploønih
pogojev za œas veljavnosti do preklica ali prenehanja veljavnosti
tega pogodbenega razmerja.
Banka lahko kadar koli spremeni viøino rednega limita, ga ukine ali
spremeni viøino obrestne mere iz prvega odstavka tega œlena, o
œemer obvesti uporabnika najmanj dva meseca pred spremembo.
Uporabnik lahko kadar koli zaprosi za zviøanje, zahteva zniæanje
ali ukinitev rednega limita iz prvega odstavka tega œlena tako, da v
matiœni poslovalnici banke izpolni obrazec banke, s katerim se banka
in uporabnik dogovorita za novo viøino ali ukinitev rednega limita.
Œe se zniæa viøina rednega limita, zapade morebitna porabljena
razlika med viøino prejønjega in sedanjega limita v plaœilo takoj.
40. œlen
Œe:
• uporabnik ne zagotavlja prilivov v viøini najmanj 50 evrov
meseœno ali
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• obstaja precej poveœano tveganje, da uporabnik ne bo mogel
izpolniti svoje obveznosti plaœila,
lahko banka onemogoœi nadaljnjo porabo rednega limita, o œemer
bo uporabnika obvestila.

in drugih terjatev, ki ob zapadlosti niso bile poravnane, uporabnik
plaœa zamudne obresti po obrestni meri, doloœeni z zakonom, od
dneva vzpostavitve nedovoljene prekoraœitve do dneva plaœila.

41. œlen
Banka lahko takoj ukine redni limit, œe je na osebnem raœunu
uporabnika nedovoljeno negativno stanje, o œemer uporabnika
obvesti.

3. POOBLAØŒENCI

2.9.2. Izredni limit
42. œlen
Uporabnik lahko z banko sklene posebno pogodbo, s katero
banka uporabniku odobri izredni limit. Za œas veljavnosti izrednega
limita redni limit preneha veljati.
Sestavni del Pogodbe o prekoraœitvi sredstev na osebnem raœunu
so tudi ti sploøni pogoji.
2.9.3. Skupne doloœbe za redni in izredni limit
43. œlen
Obrestna mera je sestavljena in predstavlja vsoto ECB-ja in pribitka,
ki je razviden iz Sklepa o obrestnih merah.
ECB je obrestna mera, ki jo opredeljuje Evropska centralna banka
za operacije glavnega refinanciranja. ECB se spreminja dvakrat
letno. Njena viøina se doloœi 1. januarja in 1. julija, in sicer tako,
da se upoøteva obrestna mera zadnje izvedene operacije, se
matematiœno zaokroæi na dve decimalni mesti v odstotnem zapisu
in velja naslednjih øest mesecev. Uporabnik dobi informacijo o
veljavnih obrestnih merah v vseh poslovalnicah banke in na spletnem
mestu. Vsakokrat veljavna obrestna mera ECB je objavljena na
www.ecb.int oziroma na drugi strani, ki bi nadomestila to stran.
Vsak zadnji dan v mesecu in na dan zaprtja osebnega raœuna banka
dekurzivno in linearno obraœuna obresti za obdobje od zadnjega
dneva v predhodnem mesecu do dneva obraœuna, pri œemer øteje dni
po koledarju in upoøteva dejansko øtevilo dni v letu ter prvi, a ne zadnji
dan obdobja, za osnovo pa uporabi dnevna negativna stanja raœuna.
Tako obraœunane obresti na dan zakljuœka obraœunskega obdobja
banka poravna v breme osebnega raœuna. Kapitalizacija je meseœna.
Uporabnik soglaøa, da banka za obraœunane obresti iz prejønjega
odstavka tega œlena obremeni njegov osebni raœun tudi, œe na
osebnem raœunu ni kritja.
2.10. Nedovoljena prekoraœitev
44. œlen
Œe je iz katerega koli razloga stanje na osebnem raœunu niæje od
kritja, nastane na osebnem raœunu nedovoljena prekoraœitev.

45. œlen
Uporabnik lahko za opravljanje plaœilnih storitev pooblasti eno ali
veœ oseb, ki morajo biti opravilno sposobne in polnoletne:
• s pisnim pooblastilom, ki ga podpiøe v prisotnosti banœnega
delavca ali
• s pisnim pooblastilom, na katerem je podpis uporabnika overjen
pri notarju ali na upravni enoti.
Pisno pooblastilo mora vsebovati vse podatke, iz katerih je mogoœe
ugotoviti in preveriti istovetnost pooblaøœenca, vkljuœno z vsemi
podatki, ki jih zahtevajo predpisi o prepreœevanju pranja denarja in
financiranja terorizma. Pooblaøœenec mora pooblastilo sprejeti in
potrditi, da je seznanjen s temi sploønimi pogoji.
Pooblastilo se ne more nanaøati na pravico nadaljnjega izdajanja
pooblastil, pooblaøœenec ne more zapreti osebnega raœuna
ali zastopati uporabnika v zadevah, povezanih s pogodbami o
dovoljeni prekoraœitvi stanja na osebnem raœunu. Pooblaøœenec
je pooblaøœen za opravljanje plaœilnih storitev z vsemi plaœilnimi
instrumenti (sam izbira plaœilne instrumente).
Pooblastilo velja do preklica, zaprtja osebnega raœuna ali smrti
uporabnika ali pooblaøœenca. Ob preklicu pooblastila, zaprtju
osebnega raœuna ali smrti pooblaøœenca mora uporabnik vrniti
banki vse pooblaøœenœeve kartice. Preostale œekovne blankete
lahko uporabi sam, razen v primeru zaprtja osebnega raœuna,
ko jih mora vrniti banki. Ob preklicu pooblastila ostanejo v veljavi
direktne obremenitve SEPA, trajni nalogi in nalog za plaœilo, ki jih je
dal pooblaøœenec v œasu trajanja pooblastila.
Za poslovanje po osebnem raœunu, katerega uporabnik je oseba,
ki nima polne poslovne sposobnosti, lahko pooblaøœenca imenuje
zakoniti zastopnik ali skrbnik uporabnika osebnega raœuna.
Uporabnik za poslovanje po Osnovnem osebnem raœunu ne more
pooblastiti drugih oseb.

4. PLAŒILNI INSTRUMENTI
46. œlen
Ko preneha veljati pogodba o osebnem raœunu, prenehajo veljati
tudi vsi plaœilni instrumenti.
Uporabnik se zavezuje, da bo z dnem prenehanja pogodbe o
osebnem raœunu banki vrnil vse plaœilne instrumente.
4.1. Papirnati obrazci za plaœilo

Œe banka kljub temu, da na osebnem raœunu ni kritja (in je s tem
podan pogoj za zavrnitev plaœilnega naloga po 1. alineji prvega
odstavka 23. œlena teh sploønih pogojev), izvede plaœilni nalog
ali trajni nalog, se uporabnik zavezuje, da bo do ure, ko se øe
izvaja plaœilni promet, na dan izvedbe plaœilne transakcije, banki
povrnil znesek take plaœilne transakcije. V nasprotnem primeru na
osebnem raœunu uporabnika nastane nedovoljena prekoraœitev.
Za znesek morebitne nedovoljene prekoraœitve na osebnem raœunu
8

47. œlen
Uporabnik in pooblaøœenec lahko za plaœilo posredujeta banki
osebno ali prek bankomata univerzalni plaœilni nalog – UPN.
Obvezna vsebina in naœin izpolnjevanja obrazca sta doloœena v
Navodilih za izpolnjevanje obrazcev za plaœilo.
Œe obrazec ni pravilno in v celoti izpolnjen, banka nalog za plaœilo zavrne.
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Banka ne preverja kode namena in jo posreduje prejemniku plaœila
v obliki, kot jo je navedel uporabnik.
Banka ne posreduje kode namena prejemniku plaœila v primeru
UPN obrazca z vrstico OCR plaœanega na bankomatu, zaradi
tehniœnih omejitev bankomatov.
Banka ne prevzema odgovornosti zaradi neustrezne obravnave
plaœilne transakcije, œe uporabnik ne uporabi kode namena plaœila
skladno z njenim dejanskim namenom.

49. œlen
O viøini dnevne porabe z debetno kartico BA Maestro za plaœevanje
na spletnih prodajnih mestih in za dvig gotovine se banka in
uporabnik posebej dogovorita.
Uporabnik lahko kadar koli zahteva spremembo viøine dnevne
porabe v matiœni poslovalnici.
Banka lahko kadar koli spremeni viøino dnevne porabe, o œemer
uporabnika obvesti.
4.2.1. Osebna øtevilka (PIN)

4.2. Debetna kartica BA Maestro
48. œlen
Debetna kartica BA Maestro se uporablja kot banœna plaœilna kartica.
Pri identifikaciji uporabnika ali pooblaøœenca lahko banka ali plaœilno
mesto zahteva predloæitev veljavnega osebnega dokumenta s sliko.
Uporabnik debetne kartice BA Maestro lahko:
• odredi plaœilni nalog za prenos sredstev v dobro plaœilnega
raœuna imetnika prodajnega mesta, ki je oznaœeno z nalepko
Maestro, tako da:
a) v terminal POS vstavi kartico ali jo pribliæa in vnese svojo
osebno øtevilko (PIN) ali
b) terminalu POS kartico zgolj pribliæa ali
c) v terminal POS vstavi kartico ali jo pribliæa in podpiøe
potrdilo o nakupu z enakim podpisom, kot je na debetni
kartici BA Maestro in s tem potrdi pravilni znesek in
prejemnika plaœila;
• odredi plaœilni nalog za prenos sredstev v dobro plaœilnega
raœuna imetnika spletnega prodajnega mesta, ki vsebujejo
oznako Maestro in MasterCard SecureCode, tako da vnese
podatke s kartice, ki jih zahteva prejemnik plaœila pri nakupih na
daljavo in enkratno geslo, ki ga prejme prek SMS sporoœila ter s
tem potrdi pravilni znesek in prejemnika plaœila;
• dviguje gotovino na bankomatih in v bankah z oznako Maestro
ali Cirrus;
• vpogleda v stanje na osebnem raœunu na bankomatih z oznako
Maestro ali Cirrus, ki to omogoœajo;
• zamenja osebno øtevilko (PIN) na bankomatih z oznako Maestro
ali Cirrus, ki to omogoœajo;
• deblokira osebno øtevilko (PIN) na bankomatih z oznako
Maestro ali Cirrus, ki to omogoœajo;
• na bankomatih drugih bank v Republiki Sloveniji:
a. plaœuje univerzalne plaœilne naloge na bankomatih, ki to
omogoœajo,
b. izpisuje promet po osebnem raœunu na bankomatih, ki to
omogoœajo,
c. kupi nekatere GSM kartice;
• na bankomatih banke:
a. polaga gotovino na bankomatih, ki to omogoœajo,
b. plaœuje univerzalne plaœilne naloge na bankomatih, ki to
omogoœajo,
c. izpisuje promet po osebnem raœunu,
d. kupi nekatere GSM-kartice.
Poleg nadomestil, ki jih zaraœunava banka v skladu s tem
pogodbenim razmerjem, lahko prodajno mesto ali banka, lastnica
bankomata, zaraœuna dodatno nadomestilo pri plaœevanju ali dvigu
gotovine s plaœilno kartico.

50. œlen
Uporabnik in pooblaøœenec si morata po prejemu osebne øtevilke
(PIN) osebno øtevilko (PIN) zapomniti in zapis osebne øtevilke (PIN)
uniœiti.
Uporabnik in pooblaøœenec lahko na bankomatu spremenita osebno
øtevilko (PIN). Spremenjena osebna øtevilka (PIN) mora vsebovati øtiri
nakljuœno izbrane øtevilke. Zato osebna øtevilka (PIN) ne sme vsebovati
kjer koli zapisanih podatkov (npr. datum rojstva uporabnika, øtevilka
osebne izkaznice ipd.) ter logiœnih zaporedij (npr. 1234, 1111 ipd.).
4.2.2. Izdaja debetne kartice BA Maestro
51. œlen
Banka bo na uporabnikovo zahtevo, najpozneje v treh tednih po
sklenitvi pogodbe o osebnem raœunu ali po pooblastitvi izdelala
debetno kartico BA Maestro za uporabnika in/ali pooblaøœenca.
Œe uporabnik in/ali pooblaøœenec ne prevzameta poøtne poøiljke s
kartico, jo lahko v enem mesecu od zadnjega dne v mesecu izdaje
prevzameta v matiœni poslovalnici banke.
Œe uporabnik in/ali pooblaøœenec v enem mesecu od zadnjega
dne v mesecu izdaje debetne kartice BA Maestro ne prevzameta v
matiœni poslovalnici banke, bo banka ukinila plaœilni instrument in
debetno kartico BA Maestro uniœila.
Uporabnik in/ali pooblaøœenec lahko kadar koli naroœita izdelavo
nove debetne kartice BA Maestro. Nadomestilo za ponovno
izdelavo kartice se obraœuna v skladu z veljavno Tarifo.
Uporabnik in/ali pooblaøœenec morata debetno kartico BA Maestro
ob prevzemu takoj podpisati s tankim alkoholnim flomastrom.
Izdaja debetne kartice BA Maestro brez moænosti brezstiœnega
poslovanja ni mogoœa.
4.2.3. Uporaba debetne kartice BA Maestro
52. œlen
Debetna kartica BA Maestro ni prenosljiva in jo lahko uporablja
le uporabnik ali pooblaøœenec, œigar ime je navedeno na debetni
kartici BA Maestro. Uporabnik ali pooblaøœenec:
• mora nemudoma po prejemu podpisati debetno kartico BA
Maestro s tankim alkoholnim flomastrom;
• mora debetno kartico BA Maestro skrbno hraniti in ravnati z njo
kot dober gospodar tako, da prepreœi izgubo, krajo ali zlorabo;
• ne sme nikomur razkriti osebne øtevilke (PIN) ali dovoliti njene
uporabe;
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• ne sme nikomur razkriti enkratnega gesla ali dovoliti njegovo
uporabo;
• mora nemudoma po prejemu uniœiti zapis osebne øtevilke (PIN);
• mora na prodajnem mestu omogoœiti, da prodajalec v prisotnosti
uporabnika ali pooblaøœenca pogleda veljavnost debetne kartice
BA Maestro in se na prodajalœevo zahtevo tudi identificira z
osebnim dokumentom, ki velja v dræavi prodajnega mesta;
• ne sme dovoliti, da debetno kartico BA Maestro pri uporabi kdor
koli odnese iz njegovega vidnega polja.
Izvod izpisa iz terminala POS obdræi uporabnik ali pooblaøœenec za
lastno evidenco.
Banka ne prevzema odgovornosti, œe prodajno mesto, druga banka
ali bankomat ne sprejmejo debetne kartice BA Maestro. Prav tako
banka ne prevzema odgovornosti za zavrnjene avtorizacije.
Banka ne odgovarja za kakovost blaga in storitev, ki jih uporabnik
ali pooblaøœenec plaœuje z debetno kartico BA Maestro. Morebitni
spori uporabnika ali pooblaøœenca s prodajnim mestom ne vplivajo
na obveznosti uporabnika ali pooblaøœenca, ki nastanejo z uporabo
debetne kartice BA Maestro.
Œe uporabnik ali pooblaøœenec pri uporabi debetne kartice BA
Maestro na bankomatu zazna odstopanje od obiœajnega delovanja
bankomata (npr. œe debetno kartico BA Maestro teæe vloæi v
bankomat; œe so na bankomatu naprave ali stvari, ki so neobiœajne;
prisotnost kamer, ki so neobiœajno postavljene; reæa, v katero se
vlaga debetna kartica BA Maestro je neobiœajna ipd.), je dolæan o
tem takoj obvestiti banko ali policijo in bankomata ne sme uporabiti.
Za plaœevanje prek spletnih prodajnih mest, ki vsebujejo oznako
Maestro in MasterCard SecureCode bo uporabnik oziroma
pooblaøœenec prejel enkratno geslo prek SMS sporoœila na
øtevilko mobilnega telefona, ki jo je sporoœil banki. Uporabnik in
pooblaøœenec sta dolæna banki posredovati pravilno in veljavno
øtevilko mobilnega telefona. Banka posreduje sporoœila na zadnjo
njej znano øtevilko mobilnega telefona in ne prevzema nikakrøne
odgovornosti v primeru napaœne ali neveljavne øtevilke mobilnega
telefona. Banka ne prevzema odgovornosti za nedostavljena ali
prepozno dostavljena SMS sporoœila s strani mobilnega operaterja.
Vsakrøno spremembo v zvezi s øtevilko mobilnega telefona mora
uporabnik oziroma pooblaøœenec nemudoma sporoœiti banki.
Uporabnik oziroma pooblaøœenec lahko kadar koli preveri øtevilko
mobilnega telefona, s katero banka razpolaga, v poslovalnici
banke ali prek spletne banke Abanet. Œe uporabnik oziroma
pooblaøœenec ne spremeni øtevilke mobilnega telefona, s katero
banka razpolaga, se øteje, da banki naroœa, da mu enkratno geslo
poølje na øtevilko mobilnega telefona, s katero banka razpolaga.
Œe banka s øtevilko mobilnega telefona ne razpolaga, uporabnik
oziroma pooblaøœenec debetne kartice BA Maestro ne more
uporabljati za plaœila prek spletnih prodajnih mest, ki vsebujejo
oznako Maestro in MasterCard SecureCode.
4.2.4. Blokada debetne kartice BA Maestro
53. œlen
Banka lahko blokira debetno kartico BA Maestro, œe:
• obstaja moænost, da plaœilnih transakcij z debetno kartico
BA Maestro ne opravlja uporabnik ali pooblaøœenec, ampak
nepooblaøœena oseba;
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• obstaja moænost, da je nepooblaøœena oseba pridobila podatke
o debetni kartici BA Maestro;
• uporabnik ali pooblaøœenec trikrat napaœno vtipka osebno
øtevilko (PIN) na terminalu POS ali bankomatu.
V primerih iz 1. ali 2. alineje prejønjega odstavka tega œlena banka
s priporoœeno poøtno poøiljko obvesti uporabnika ali pooblaøœenca
o blokadi in izdela novo debetno kartico BA Maestro, ki jo s
priporoœeno poøiljko poølje na uporabnikov ali pooblaøœenœev
naslov najpozneje v desetih delovnih dneh od preklica. V loœeni
poøiljki poølje tudi novo osebno øtevilko (PIN).
V primerih iz 3. alineje prvega odstavka tega œlena banka izdela
novo debetno kartico BA Maestro na podlagi pisne zahteve
uporabnika ali pooblaøœenca.
Uporabnik in pooblaøœenec dovoljujeta, da lahko banka v primeru
iz 1. in 2. alineje prvega odstavka tega œlena za obveøœanje uporabi
tudi øtevilko uporabnikovega ali pooblaøœenœevega telefona.
Œe banka na izrecno zahtevo uporabnika ali pooblaøœenca kartice
ne blokira, nosi uporabnik vso økodo morebitnih zlorabe od
trenutka obvestila in je banki dolæan povrniti vse transakcije, tudi
œe jih ni opravil sam.
4.2.5. Izguba, kraja ali zloraba debetne kartice BA Maestro
54. œlen
Uporabnik ali pooblaøœenec se zavezuje, da bo izgubo, krajo ali
zlorabo debetne kartice BA Maestro nemudoma prijavil:
• na 24-urno telefonsko øtevilko + 386 (0) 1 58 34 183 ali
• najbliæji poslovalnici Abanke ali
• kateri koli drugi banki doma in v tujini z oznako Maestro.
Uporabnik ali pooblaøœenec mora takoj, ko je mogoœe, krajo ali
zlorabo debetne kartice BA Maestro prijaviti tudi najbliæji postaji
policije, kjer je bila debetna kartica BA Maestro ukradena.
Banka bo nemudoma po prejemu prijave onemogoœila nadaljnjo
uporabo debetne kartice BA Maestro.
Œe je bila izguba, kraja ali zloraba debetne kartice BA Maestro
prijavljena banki po telefonu, mora uporabnik ali pooblaøœenec
najpozneje v osmih delovnih dneh banki posredovati pisno prijavo
izgube, kraje ali zlorabe debetne kartice BA Maestro. V primeru
kraje ali zlorabe je treba, na zahtevo banke, prijavi priloæiti tudi kopijo
prijave kraje ali zlorabe policiji iz drugega odstavka tega œlena.
Banka bo po prijavi izdelala novo debetno kartico BA Maestro na
podlagi pisne zahteve uporabnika ali pooblaøœenca.
Do trenutka prijave izgube, kraje ali zlorabe debetne kartice BA
Maestro nosi uporabnik ali pooblaøœenec økodo izgube, kraje ali
zlorabe debetne kartice BA Maestro do meje, ki ne sme presegati
150 evrov. Œe uporabnik ali pooblaøœenec ravna goljufivo ali zelo
malomarno, navedena omejitev zneska økode v viøini 150 evrov ne
velja, zato uporabnik ali pooblaøœenec debetne kartice BA Maestro
nosi vso nastalo økodo.
Ko uporabnik ali pooblaøœenec banki prijavi dejanja iz prejønjega
odstavka, lahko banka uporabniku povrne celoten znesek plaœilnih
transakcij øe preden je ugotovljena odgovornost uporabnika ali
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pooblaøœenca za økodo do 150 evrov ali celotno økodo. Œe banka
ugotovi, da je uporabnik ali pooblaøœenec odgovoren za økodo do
150 evrov ali celotno økodo, uporabnik banko pooblaøœa, da za
znesek økode bremeni njegov osebni raœun.
Œe je uporabnik ali pooblaøœenec upraviœen do povraœila zneska
plaœilnih transakcij, bo banka najpozneje v 30 dneh, razen œe bo
zaradi okoliøœin posameznega primera potrebovala daljøi rok,
znesek plaœilnih transakcij nakazala na uporabnikov osebni raœun,
o œemer bo uporabnika ali pooblaøœenca obvestila.

Ob izdaji œeka mora uporabnik ali pooblaøœenec obvezno
podpisati œek v prisotnosti prejemnika. Podpis na œeku mora biti
enak podpisu na debetni kartici BA Maestro. Œe obstaja dvom v
istovetnost izdajatelja œeka, lahko prejemnik œeka zahteva ponoven
podpis na hrbtni strani œeka in/ali predloæitev veljavnega osebnega
dokumenta s sliko. Na œeku ni dovoljeno niœesar popravljati,
brisati ali pripisati. Œeka ni dovoljeno uporabljati kot instrument za
zavarovanje plaœila ali odlog plaœila.
4.3.1. Postopanje v primeru izgube, kraje ali zlorabe œeka

Kot goljufivo ali zelo malomarno dejanje se øteje zlasti, œe uporabnik
ali pooblaøœenec:
• razkrije osebno øtevilko (PIN) ali dovoli njeno uporabo;
• debetne kartice BA Maestro ne podpiøe nemudoma po prejemu
s tankim alkoholnim flomastrom;
• nemudoma po prejetju ne uniœi zapisa osebne øtevilke (PIN);
• debetne kartice BA Maestro ne hrani skrbno ali z njo ne
ravna kot dober gospodar tako, da prepreœi izgubo, krajo ali
zlorabo;
• nastane økoda, ker ni pravoœasno obvestil banke v skladu s 37.
œlenom teh sploønih pogojev;
• ko ugotovi izgubo, krajo ali zlorabo debetne kartice BA Maestro,
tega ne sporoœi v skladu s 1. odstavkom tega œlena;
• pristane na zlorabo debetne kartice BA Maestro;
• ne uporablja debetne kartice BA Maestro v skladu z doloœili teh
sploønih pogojev.
Œe uporabnik oziroma pooblaøœenec najde debetno kartico BA
Maestro po tem, ko je æe prijavil njeno izgubo ali krajo, je ne sme
veœ uporabljati in mora o tem obvestiti banko ter debetno kartico
BA Maestro vrniti.
Uporabnik in pooblaøœenec sta dolæna posredovati banki vse
potrebne informacije o okoliøœinah, povezanih z izgubo, krajo ali
zlorabo debetne kartice BA Maestro, nuditi banki in/ali organom
pregona vso razumno pomoœ pri preiskavi primera ter posredovati
vse potrebne informacije, da se prepreœi nadaljnje nastajanje
økode.
4.3. Œek
55. œlen
Uporabnik, pooblaøœenec ali katera koli tretja oseba lahko pravilno
izpolnjen œek uporabi za:
• dvig gotovine na banœnih okencih banke,
• prenos sredstev z osebnega raœuna uporabnika na drug raœun.
Øtevilo izdanih œekovnih blanketov doloœi banka.
Œek mora biti izpolnjen œitljivo, s œrnilom ali kemiœnim pisalom
modre ali œrne barve.
Uporabnik ali pooblaøœenec izpolni œek tako, da vpiøe:
• znesek v evrih s øtevilko in besedo,
• ime upraviœenca ali ime, priimek in naslov prejemnika œeka, pri
dvigu gotovine pa vpiøe »meni osebno«,
• kraj izdaje œeka, ki mora biti kraj plaœila blaga ali storitev,
• datum izdaje œeka, ki je lahko izkljuœno tekoœi datum,
• podpis uporabnika ali pooblaøœenca.
Œe œek nima vseh naøtetih elementov, je neveljaven.

56. œlen
Uporabnik in pooblaøœenec morata skrbno hraniti œekovne
blankete ter jih varovati kot dober gospodar tako, da prepreœita
morebitno izgubo, krajo ali zlorabo. Debetno kartico BA Maestro
morata hraniti loœeno od œekovnih blanketov tako, da jima je vedno
pri roki, in je ne smeta nikomur posojati ali dajati v hrambo.
Œe uporabnik ali pooblaøœenec ni upoøteval varnostnih ukrepov v
zvezi z varovanjem œekovnih blanketov, banka ne jamœi za økodo,
ki bi nastala zaradi izgube, tatvine ali drugega neupraviœenega
odvzema ali zlorabe œekovnih blanketov.
Vsako izgubo, krajo ali zlorabo œekovnih blanketov mora uporabnik
ali pooblaøœenec nemudoma prijaviti matiœni poslovalnici banke,
pisno ali po telefonu. Œe je uporabnik ali pooblaøœenec podal
prijavo telefonsko, mora najpozneje v osmih delovnih dneh osebno
v matiœni poslovalnici banke pisno potrditi resniœnost prijave. V
nasprotnem primeru banka prijavo prekliœe.
Uporabnik ali pooblaøœenec je banki dolæan posredovati vse
potrebne informacije o okoliøœinah, povezanih z izgubo, krajo ali
zlorabo œekovnih blanketov, in ji nuditi vso razumno pomoœ, da se
izginuli œekovni blanketi najdejo ali odkrijejo oziroma da se prepreœi
nastanek økode.
Œe uporabnik oziroma pooblaøœenec sumi, da so mu bili œekovni
blanketi ukradeni, mora to takoj sporoœiti policiji.
Banka lahko ob kraji in/ali zlorabi œekovnih blanketov sporoœi
policiji vse podatke (vkljuœno z osebnimi podatki uporabnika ali
pooblaøœenca), za katere meni, da so potrebni.
Do trenutka prijave izgube, kraje ali zlorabe œeka nosi uporabnik
ali pooblaøœenec økodo izgube, kraje ali zlorabe œeka do meje, ki
ne sme presegati 150 evrov. Œe uporabnik ali pooblaøœenec ravna
goljufivo ali zelo malomarno, navedena omejitev zneska økode v
viøini 150 evrov ne velja, zato uporabnik ali pooblaøœenec nosi vso
nastalo økodo.
Œe je uporabnik ali pooblaøœenec upraviœen do povraœila
zneska plaœilnih transakcij, bo banka najpozneje v 30 dneh,
razen œe bo zaradi okoliøœin posameznega primera potrebovala
daljøi rok, znesek plaœilnih transakcij nakazala na uporabnikov
osebni raœun, o œemer bo uporabnika ali pooblaøœenca
obvestila.
Kot goljufivo ali zelo malomarno dejanje se øteje zlasti, œe uporabnik
ali pooblaøœenec:
• œeka ne izpolni v skladu s pravili iz prejønjega œlena teh sploønih
pogojev;
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• skrbno ne hrani in ne ravna s œekom in z debetno kartico BA
Maestro kot dober gospodar tako, da prepreœi izgubo, krajo ali
zlorabo;
• ni pravoœasno obvestil banke v skladu s 37. œlenom teh sploønih
pogojev in zato nastane økoda;
• potem ko ugotovi izgubo, krajo ali zlorabo œeka ali debetne
kartice BA Maestro, tega ne sporoœi skladno s tretjim
odstavkom tega œlena in prvim odstavkom 54. œlena teh
sploønih pogojev;
• pristane na zlorabo œeka ali debetne kartice BA Maestro;
• ne uporablja œeka ali debetne kartice BA Maestro v skladu z
doloœili teh sploønih pogojev.
4.3.2. Poøkodovani in neuporabljeni œekovni blanketi
57. œlen
Poøkodovan, napaœno izpisan ali kako drugaœe neuporaben
œekovni blanket ali œek mora uporabnik ali pooblaøœenec vrniti
banki. Œe tega ne stori, uporabnik za nevrnjene œeke oziroma
œekovne blankete prevzema vso odgovornost.
4.4. Abanet
58. œlen
Uporabnik, pooblaøœenec, zakoniti zastopnik ali skrbnik opravlja
plaœilne storitve tudi prek spletne banke Abanet, œe z banko sklene
posebno pogodbo o uporabi spletne banke Abanet.
4.5. Abamobi
59. œlen
Uporabnik, pooblaøœenec, zakoniti zastopnik ali skrbnik opravlja
plaœilne storitve tudi prek mobilne banke Abamobi, œe z banko
sklene posebno pogodbo o uporabi mobilne banke Abamobi.

menjalnem teœaju z dnevne teœajne liste banke, veljavnem v
trenutku menjave, ki je objavljen na spletnem mestu. Za menjavo
banka izbere najprej tisto tujo valuto, katere protivrednost je,
preraœunana v evre po prej omenjenem teœaju, najviøja.
5.2. Unovœevanje domiciliranih menic
63. œlen
Za papirno menico, ki jo je v skladu z zakonom, ki ureja menico,
izdal ali akceptiral uporabnik ali pooblaøœenec in ki je plaœljiva v
breme denarnih sredstev, ki se vodijo na uporabnikovem osebnem
raœunu, se øteje, da vkljuœuje tudi:
• nepreklicno pooblastilo uporabnika ali pooblaøœenca imetniku
menice, ki je upraviœen zahtevati plaœilo na podlagi domicilirane
menice v skladu z zakonom, ki ureja menico, da odredi izvrøitev
plaœilne transakcije v breme uporabnikovih sredstev v skladu z
domicilirano menico in
• nepreklicno soglasje uporabnika ali pooblaøœenca banki, da v
breme uporabnikovih denarnih sredstev izvrøi plaœilno transakcijo,
ki jo odredi imetnik menice v skladu s prejønjo toœko.
64. œlen
Zakoniti imetnik menice lahko predloæi menico na unovœenje na dan
dospelosti ali pa na enega od dveh delavnikov, ki prideta takoj za
njim v poslovalnici banke. Menica mora biti predloæena na unovœenje
do 13.00, sicer se øteje, da je predloæena naslednjega dne.
Zakoniti imetnik menice lahko predloæi banki menico na unovœenje
tudi pred dnem dospelosti, vendar ne veœ kot pet delovnih dni.
Domicilirano menico lahko predloæi le zakoniti imetnik menice
v korist katerega se menica plaœuje ali njegov pooblaøœenec, ki
mora k menici nujno predloæiti tudi pisno pooblastilo na katerem je
podpis zakonitega imetnika menice overjen pri notarju tako, da jo
predloæi osebno v poslovalnici banke.

4.6. Abasms
60. œlen
Uporabnik uporablja storitve Abasms, œe z banko sklene posebno
pogodbo o uporabi storitve Abasms.
4.7. Osebno banœniøtvo
61. œlen
Uporabnik, pooblaøœenec, zakoniti zastopnik ali skrbnik uporablja
storitve osebnega banœniøtva, œe z banko sklene posebno
pogodbo o uporabi storitve osebnega banœniøtva.

65. œlen
Banka bo skladno s predpisi, ki urejajo plaœilne storitve in
unovœevanje menic pri bankah ter v okviru kritja na uporabnikovem
osebnem raœunu delno ali v celoti unovœila predloæeno menico, œe
bo v menici klavzula, iz katere je razvidno, da je menica plaœljiva v
breme denarnih sredstev, ki se vodijo na uporabnikovem osebnem
raœunu (domicilna klavzula ali domicilirana menica) in œe bo banka
od zakonitega imetnika menice prejela vse potrebne podatke
za unovœitev menice. Banka lahko o prejemu menice seznani
uporabnika raœuna in preveri podatke o predloæeni menici.
5.3. Unovœevanje izvrønic

5. DRUGE PODLAGE ZA PRENOS SREDSTEV Z
2. OSEBNEGA RAŒUNA
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5.1. Opravljanje izvrøbe na denarna sredstva

66. œlen
Banka bo na podlagi izvrønice, izdane v skladu z veljavnimi predpisi,
izvrøila plaœilno transakcijo s transakcijskega raœuna uporabnika v
korist upnika izvrønice.

62. œlen
Banka mora na podlagi odredbe pristojnega organa izvrøiti plaœilno
transakcijo z osebnega raœuna uporabnika in/ali onemogoœiti
uporabniku razpolaganje z denarnimi sredstvi na osebnem raœunu.
Œe kritje v evrih ne zadoøœa za izvrøitev transakcije ali prepoved
razpolaganja iz prejønjega odstavka tega œlena, banka izvede
menjavo iz razpoloæljivih tujih valut v domaœo valuto po nakupnem

Banka ob predloæitvi izvrønice ne preverja ali:
• denarna obveznost iz izvrønice izvira iz pogodbe, ki je v zvezi
z dejavnostjo pravne ali fiziœne osebe, ki je vpisana v Poslovni
register Republike Slovenije,
• je prenehala obveznost, v zavarovanje plaœila katere je bila dana
izvrønica,
• je bila nasprotna obveznost upnika iz pogodbe oziroma drugega
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pravnega temelja nastanka obveznosti, v plaœilo ali zavarovanje
katere je bila dana izvrønica, izpolnjena.
67. œlen
Banka onemogoœi uporabniku razpolaganje z denarnimi sredstvi,
dokler zahteva upnika dana na podlagi izvrønice, ni izvrøena.
Ne glede na prejønji odstavek se pred plaœilom obveznosti iz
izvrønice izvrøi sklep:
• o izvrøbi, s katerim je sodiøœe naloæilo ponudniku plaœilnih
storitev, da blokira dolænikova sredstva,
• o izvrøbi, s katerim je davœni ali carinski organ naloæil banki, da
zarubi dolænikova denarna sredstva, in
• sodiøœa ali davœnega organa o zavarovanju.
Kljub evidentiranim sklepom o izvrøbi na raœunu, banka uporabi
izvzeta sredstva za plaœilo izvrønice.
68. œlen
Banka poravna obveznost iz izvrønice najprej iz denarnih sredstev
na transakcijskem raœunu uporabnika, ki ga uporablja za opravljanje
plaœilnih storitev. Œe na tem raœunu ni denarnih sredstev, prenese banka
na ta raœun ustrezen znesek sredstev z drugih uporabnikovih raœunov,
depozitov ali varœevanj, œe uporabnik s temi sredstvi lahko razpolaga.
69. œlen
Banka najmanj enkrat dnevno preveri, ali se na uporabnikovem
raœunu nahajajo sredstva in, œe se sredstva nahajajo, v skladu
z zahtevo upnika poravna obveznost iz izvrønice v breme
uporabnikovega raœuna.
Œe denarna sredstva na uporabnikovem raœunu omogoœajo le
delno poravnavo obveznosti iz izvrønice, banka poravna obveznost
iz izvrønice le za tisti del zahteve, ki ustreza viøini sredstev na
uporabnikovem raœunu.
70. œlen
Œe na uporabnikovem raœunu ni denarnih sredstev v trenutku,
ko banka prejme izvrønico banka preveri ali ima uporabnik odprt
raœun oziroma raœune ponudnikih plaœilnih storitev in v primeru
odprtih raœunov pri drugih ponudnikih plaœilnih storitev poølje
kopijo izvrønice tem drugim ponudnikom plaœilnih storitev, ki
takoj prenesejo sredstva, potrebna za izvrøitev zahteve za plaœilo
izvrønice, na raœun uporabnika, ki ga vodi banka.
Ko banka v celoti izvrøi plaœilo izvrønice o tem obvesti druge
ponudnike plaœilnih storitev, ki jim je posredovala kopijo izvrønice
in vrne preseæek prenesenih sredstev na uporabnikov raœune, s
katerih je bil preseæek posredovan.
71. œlen
Œe ima dolænik pri banki sredstva v tuji valuti, banka preraœuna tujo
valuto v eure po svojem nakupnem teœaju na dan izvrøitve plaœila.
72. œlen
Banka bo izvrønico zavrnila, œe ne bodo izpolnjeni pogoji iz
prejønjega œlena in, œe:
• obveznost iz izvrønice øe ni dospela,
• upnik ni navedel raœuna, na katerega naj se denarna sredstva
prenesejo,
• so od dospelosti obveznosti iz izvrønice pretekla veœ kot tri leta,

• je zoper dolænika uveden postopek steœaja ali osebnega steœaja,
• na izvrønici kot podpisnik ni naveden in podpisan zakoniti
zastopnik oziroma ni predloæeno overjeno pooblastilo zakonitega
zastopnika za podpisnika
Zavrnjeno izvrønico banka vrne zakonitemu imetniku izvrønice.
73. œlen
Œe je z izvrøitvijo zahteve plaœana celotna obveznost iz izvrønice
banka vrne izvrønico uporabniku, œe je z izvrøitvijo zahteve plaœan
le del obveznosti iz izvrønice banka zaznamuje delno plaœilo na
izvrønici in vrne izvrønico upniku.
Banka vrne izvrønico upniku œe:
• banka obveznosti iz izvrønice izvrøi delno in ob preteku enega
leta od prejema izvrønice ni veœ sredstev, ki bi omogoœila
izvrøevanje izvrønice,
• upnik zahteva vrnitev izvrønice,
• je upnik zahteval unovœitev izvrønice v niæjem znesku, kot je
naveden na izvrønici in je bila njegova zahteva v celoti plaœana.
74. œlen
Izvrønica mora biti predloæena na unovœenje do 13.00, sicer se øteje,
da je predloæena naslednji delovni dan. Upnik predloæi izvrønico tako,
da jo Oddelku skupnih poslov plaœilnega prometa poølje po poøti na
naslov: Abanka d.d., Oddelek skupnih poslov plaœilnega prometa,
Slovenska 58, 1513 Ljubljana ali jo predloæi osebno.

6. NADOMESTILA IN OBRESTI
6.1. Obresti
75. œlen
Denarna sredstva na osebnem raœunu se obrestujejo v viøini
obrestne mere, ki velja za sredstva na vpogled, kot je doloœeno v
Sklepu o obrestnih merah.
Vsak zadnji dan v letu in na dan zaprtja osebnega raœuna banka
dekurzivno in linearno obraœuna obresti za obdobje od zadnjega
dneva v predhodnem letu do dneva obraœuna, pri œemer øteje dni
po koledarju in upoøteva dejansko øtevilo dni v letu ter prvi, a ne
zadnji dan obdobja, za osnovo pa uporabi dnevna pozitivna stanja
raœuna. Tako obraœunane obresti na dan zakljuœka obraœunskega
obdobja pripiøe v dobro osebnega raœuna. Kapitalizacija je letna.
6.2. Nadomestila
76. œlen
Banka uporabniku zaraœunava nadomestila v zvezi z izvajanjem
storitev po pogodbi o osebnem raœunu in teh sploønih pogojih v
vrsti, viøini, rokih in na naœin, doloœen v veljavni Tarifi banke.
Uporabnik soglaøa, da banka za svoje terjatve iz prejønjega
odstavka in za morebitno zaraœunane obresti obremeni njegov
osebni raœun tudi, œe na osebnem raœunu ni kritja.
6.3. Objavljanje obrestnih mer, nadomestil in njihove
spremembe
Sklep o obrestnih merah in Tarifa banke sta v delu, ki se nanaøa na
osebni raœun, na vpogled v vsaki poslovalnici banke in na spletnem
mestu.
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77. œlen
Banka si pridræuje pravico, da spremeni viøino obrestnih mer in
nadomestil, naœine in roke njihovega obraœunavanja, oziroma da uvede
nove ali drugaœne. O teh spremembah uporabnika obvesti z izpiskom
ali na drug primeren naœin dva meseca pred zaœetkom veljave.

7. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
7.1. Obveznosti uporabnika in pooblaøœencev
78. œlen
Uporabnik se zavezuje, da bo:
• s temi sploønimi pogoji seznanil vse svoje pooblaøœence;
• upoøteval veljavno zakonodajo;
• banko takoj obvestil o vseh nepravilnostih;
• nemudoma obvestil banko o spremembi njegovega ali
pooblaøœenœevega imena, priimka, zaposlitve, stalnega oziroma
zaœasnega prebivaliøœa ter drugih podatkov, ki se nanaøajo na
osebni raœun in so navedeni v vlogi za odprtje osebnega raœuna;
• nemudoma obvestil banko o spremembi njegove telefonske
øtevilke, ki jo banka uporablja za vse storitve, ki so vezane na
poslovanje prek telefonske øtevilke;
• banki nemudoma sporoœil vsako spremembo okoliøœin, ki
vplivajo na spremembo statusa davœnega rezidentstva (med
drugim: spremembo dræave stalnega bivaliøœa, spremembo
dræave rezidentstva ali spremembo davœne øtevilke);
• v primeru zavrnjene poøte, œe uporabnik banki ne sporoœi
spremembo svojega naslova, vsa obvestila in sporoœila banke
prevzemal v svoji matiœni poslovalnici;
• œe uporabnik prebiva v tujini ali se v œasu trajanja tega
pogodbenega razmerja preseli v tujino, mora banki sporoœiti
naslov v Sloveniji za prejemanje poøte, drugaœe uporabnik
soglaøa, da bo vse poøtne poøiljke (kot npr. izpiske, novo
izdane kartice, obvestila banke) prevzemal v svoji matiœni
poslovalnici;
• banko takoj obvestil o morebitni nepooblaøœeni uporabi
plaœilnega instrumenta, sumu nepooblaøœene uporabe,
moænosti nepooblaøœene uporabe ali o kakrøni koli drugi zlorabi
ali sumu oziroma moænosti zlorabe.
7.2. Obveznosti banke
79. œlen
Banka se zavezuje:
• da bo skladno s temi sploønimi pogoji in veljavnimi predpisi
izvedla vse pravilno izpolnjene plaœilne naloge v rokih, doloœenih
za posamezno vrsto naloga;
• da bo vse podatke, dejstva in okoliøœine, za katere je izvedela
pri opravljanju storitev za uporabnika in pri poslovanju z
uporabnikom, øtela za zaupne in za poslovno skrivnost. Banka
bo navedene podatke, dejstva in okoliøœine razkrila le v primerih,
v obsegu in na naœin, kot to doloœajo veljavni predpisi;
• da bo izvrøila plaœilne transakcije v skladu z enoliœno
identifikacijsko oznako, ki jo je predloæil uporabnik, ne bo pa
preverjala ostalih podatkov;
• da bo, œe je odgovorna za neizvrøitev oziroma nepravilno
izvrøitev plaœilne transakcije ali za izvrøitev neodobrene plaœilne
transakcije, v razumnem roku povrnila plaœniku znesek
neodobrene plaœilne transakcije in vsa zaraœunana nadomestila
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ter obresti, do katerih je upraviœen plaœnik;
• da bo uporabnika obveøœala o storitvah, ki so vezane na
poslovanje s telefonsko øtevilko, pri œemer se øteje za veljavno
zadnja telefonska øtevilka, ki jo je uporabnik sporoœil banki,
tako da se vsa obvestila øtejejo za pravilno poslana, œe so
bila poslana na telefonsko øtevilko, ki jo je uporabnik nazadnje
sporoœil banki;
• da bo na zadnji znani naslov uporabnika in na naœin, dogovorjen
v vlogi, obveøœala uporabnika o:
a. stanju na osebnem raœunu in izvrøenih plaœilnih transakcijah
na osebnem raœunu, kot je dogovorjeno v 37. œlenu teh
sploønih pogojev,
b.		zavrnitvi naloga za plaœilo najpozneje naslednji delovni dan
od prejema naloga za plaœilo.
Øteje se, da je bilo banœno obvestilo ali sporoœilo pravilno poslano
in sporoœeno uporabniku, œe je bilo posredovano po poøti na zadnji
naslov v Sloveniji, ki ga je sporoœil banki.
7.3. Ostale doloœbe
7.3.1. Odgovornost za økodo
80. œlen
Banka ne odgovarja za økodo, ki bi nastala zaradi dejanj in dogodkov
zunaj njene sfere oziroma oblasti (kot npr. viøja sila, stavka, odloœitve
in dejanja oblastnih organov, motnje v prometu, kamor øe posebno
spadajo vse motnje v telekomunikacijskem prometu in prometu,
namenjenem raœunalniøki povezavi, za napake, nastale pri prenosu
podatkov po telekomunikacijskih omreæjih, za onemogoœen dostop do
storitve spletne banke Abanet, mobilne banke Abamobi in Abasms).
Nadalje je izkljuœena kakrøna koli oblika odøkodninske ali druge
odgovornosti banke zaradi økode, ki bi nastala uporabniku in/ali
tretjim osebam zaradi nedelovanja raœunalniøkega sistema kot
celote, do katere bi priølo zaradi neupraviœenih posegov uporabnika
in/ali tretjih oseb.
V drugih primerih banka odgovarja le za økodo, ki je bila povzroœena
namerno ali iz hude malomarnosti, odgovornost banke za morebitno
povzroœeno økodo pa je omejena le do viøine navadne økode. Banka
ne odgovarja za morebitno nepremoæenjsko økodo. V primeru
odkritja napak in nepravilnosti oziroma v primeru nastanka økode,
mora uporabnik nastopiti z ustreznim ukrepom za zmanjøanje økode.
Banka se razbremeni odgovornosti za povrnitev zneskov
neodobrenih plaœilnih transakcij:
• œe je izvrøitev neodobrenih plaœilnih transakcij posledica izjemnih
in nepredvidljivih okoliøœin, na katere banka ne more ali kljub
vsem prizadevanjem ne uspe vplivati,
• œe obveznost izvrøitve plaœilne transakcije izhaja iz drugih
predpisov, ki zavezujejo banko,
• œe je izvrøitev neodobrene plaœilne transakcije posledica
uporabnikove ali pooblaøœenœeve prevare ali œe uporabnik ali
pooblaøœenec naklepno ali zaradi hude malomarnosti ni izpolnil
svojih obveznosti v zvezi s plaœilnim instrumentom,
• œe je uporabnik ali pooblaøœenec predloæil banki v izvrøitev
ponarejen ali spremenjen plaœilni nalog,
• v delu, ki ga krije uporabnik, œe je izvrøitev neodobrene plaœilne
transakcije posledica uporabe ukradenega ali izgubljenega
plaœilnega instrumenta ali plaœilnega instrumenta, ki je bil
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zlorabljen (œe uporabnik ali pooblaøœenec ni zavaroval osebnih
varnostnih elementov plaœilnega instrumenta).
7.3.2. Pravica do zbiranja, obdelave in uporabe podatkov
81. œlen
Uporabnik, pooblaøœenec in zakoniti zastopnik uporabnika
dovoljujejo banki, da:
• obdeluje njihove osebne podatke za namene izpolnjevanja
pogodbe o osebnem raœunu in drugih pogodb, ki jih je
uporabnik, pooblaøœenec in zakoniti zastopnik uporabnika
sklenil ali jih bo sklenil z banko, ter za naslednje druge namene:
statistiœne obdelave, segmentacijo strank, raziskave nakupnega
obnaøanja, preuœevanje trænega potenciala in razvoj novih
storitev, ostale træne raziskave, obveøœanje strank o morebitnih
napakah pri storitvah, poøiljanje ponudb, promocijskih gradiv,
voøœilnic, revij in œasopisov, nagradnih nateœajev in razpisov v
oglaøevalske namene in vabil na dogodke ter za telefonsko,
pisno in elektronsko anketiranje;
• jih s sporoœili SMS/MMS, v pisni, telefonski, elektronski (vkljuœno
z elektronsko poøto) ali drugi obliki obveøœa o vsem navedenem
v zgornji alineji.
Uporabnik, pooblaøœenec in zakoniti zastopnik uporabnika izrecno
dovoljujejo, da banka opravi poizvedbo in pridobi njihove osebne
podatke tudi pri drugih upravljavcih zbirk podatkov, œe jih banka
ne bi imela ali jih banki niso osebno posredovali, pa so ti podatki
potrebni za dosego namena teh sploønih pogojev in pogodbe,
sklenjene na podlagi teh sploønih pogojev, ter da tako pridobljene
podatke banka obdeluje.
Banka in njeni pogodbeni obdelovalci lahko obdelujejo osebne
podatke uporabnika, pooblaøœenca in zakonitega zastopnika do
preklica. Tudi v primeru preklica privolitve lahko banka osebne
podatke uporabnika, pooblaøœenca in zakonitega zastopnika øe
naprej obdeluje, vendar le za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja. Banka bo osebne
podatke uporabnika, pooblaøœenca in zakonitega zastopnika
zbrisala iz svojih zbirk podatkov, ko bo doseæen namen pogodbe
ali bo potekla predpisana doba hranjenja teh podatkov.
Uporabnik, pooblaøœenec in zakoniti zastopnik uporabnika
dovoljujejo druæbam v veœinski lasti banke, ki so objavljene na
spletni strani Abanke: http://www.abanka.si/banka/odvisnedruzbe-banke, da:
• obdelujejo njihove osebne podatke za statistiœne analize,
segmentacijo strank, raziskave nakupnega obnaøanja,
prouœevanje trænega potenciala in razvoj novih storitev, ostale
træne raziskave, obveøœanje strank o morebitnih napakah pri
storitvah, poøiljanje ponudb, promocijskih gradiv, voøœilnic, revij
in œasopisov, nagradnih nateœajev in razpisov v oglaøevalske
namene ter vabil na dogodke ter za telefonsko, pisno in
elektronsko anketiranje;
• jih s sporoœili SMS/MMS, v pisni, telefonski, elektronski
(vkljuœno z elektronsko poøto) ali drugi obliki obveøœajo o vsem
navedenem v zgornji alineji.

7.3.3. Pravica do sporoœanja podatkov
82. œlen
Uporabnik in pooblaøœenec dovoljujeta banki, da posreduje podatke
(vkljuœno z osebnimi podatki), ki se nanaøajo na poslovanje z
debetno kartico BA Maestro, pogodbenim obdelovalcem podatkov
in procesnem centru, ki za banko opravlja storitve procesiranja
transakcij. Podatki bodo uporabljeni izkljuœno za namen procesiranja
debetnih kartic BA Maestro zaradi prepreœevanja zlorab in
zagotavljanja varnega poslovanja z debetnimi karticami BA Maestro.
7.3.4. Pritoæbe in reøevanje sporov
83. œlen
Morebitne spore, nesoglasja ali pritoæbe v zvezi z opravljanjem
storitev v skladu s temi sploønimi pogoji bosta uporabnik in banka
reøevala sporazumno.
Pritoæbo v zvezi z opravljeno storitvijo banke lahko uporabnik
posreduje banki osebno, po poøti na naslov banke, po faksu, prek
brezplaœne telefonske øtevilke banke (080 1 360), prek spletnega
mesta ali na elektronski naslov info@abanka.si.
Œe se uporabnik z odloœitvijo banke o pritoæbi ne strinja, ima
pravico dati pobudo na naslov Zdruæenje bank Slovenije – GIZ,
Øubiœeva ulica 2, 1000 Ljubljana s pripisom: Pobuda za IRPS, ali
po elektronski poøti na naslov izvajalec.irps@zbs-giz.si in ustno po
tel.: +386 1 24 29 700 ali na Evropski center za reøevanje sporov,
Tomøiœeva ulica 6, 1000 Ljubljana, ali po elektronski poøti na
naslov info@ecdr.si in ustno po tel.: +386 8 20 56 590. Pobuda
za zaœetek postopka se vloæi na obrazcu, ki je v elektronski obliki
dostopen na spletni strani in sedeæu ZBS oz. ECDR.
Kljub zaœetem postopku iz prejønjega odstavka, ima uporabnik
pravico vloæiti toæbo za reøitev spora pri pristojnem sodiøœu.
Za reøevanje vseh morebitnih sporov, ki bi nastali na podlagi teh sploønih
pogojev in jih uporabnik in banka ne bi uspela reøiti sporazumno, je
pristojno sodiøœe v Ljubljani. Ne glede na doloœilo o pristojnosti sodiøœa
v Ljubljani pa lahko banka po svoji izbiri zaœne sodni postopek zoper
uporabnika pred katerim koli drugim pristojnim sodiøœem.

7.3.5. Pravica banke do pobota
84. œlen
Za poravnavo vseh obveznosti po tej pogodbi ali katere koli druge
obveznosti lahko banka pobota svojo terjatev z vsemi terjatvami, ki
jih ima uporabnik do banke. Uporabnik poravnave svojih terjatev do
banke, brez njenega izrecnega pisnega soglasja, ne sme pobotati
s katero koli obveznostjo banke do njega.
Œe na osebnem raœunu ni kritja za poplaœilo terjatev banke,
uporabnik dovoljuje banki, da se poplaœa iz katerega koli drugega
denarnega dobroimetja, ki ga ima uporabnik na raœunih pri banki.
7.3.6. Najava dviga gotovine

Uporabnik lahko v banki ali pri druæbi v njeni veœinski lasti kadar koli
prekliœe privolitev iz prejønjega odstavka.

85. œlen
Uporabnik mora najaviti dvig gotovine nad 2.000 evrov do 11.00
ure najmanj en delovni dan pred dnevom izplaœila, dvig tuje
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gotovine pa do 11.00 ure tri delovne dni pred njenim izplaœilom,
ne glede na znesek.
7.3.7. Spremembe in dopolnitve sploønih pogojev
86. œlen
Banka lahko spreminja, dopolnjuje ali sprejme nove sploøne pogoje, ki
v celoti ali delno nadomestijo te sploøne pogoje, o œemer bo seznanila
uporabnika najmanj dva meseca pred predlaganim dnem zaœetka
uporabe spremenjenih ali novih pogojev v izpiskih prometa in stanja
na osebnem raœunu. Uporabnik se zaveæe, da bo o spremembah,
dopolnitvah ali novih sploønih pogojih seznanil pooblaøœenca.
Vsakokrat veljavne sploøne pogoje bo banka objavila v vseh svojih
poslovalnicah in na spletnem mestu.
Uporabnik, ki s spremembami ali dopolnitvami sploønih pogojev
ali z novimi sploønimi pogoji, ki bi nadomestili te, ne soglaøa, je
dolæan do dneva pred predlaganim datumom zaœetka veljavnosti
spremenjenih, dopolnjenih ali novih sploønih pogojev odpovedati
pogodbo o osebnem raœunu, kakor je doloœeno v 88. œlenu
teh sploønih pogojev, sicer se øteje, da spremembe, dopolnitve
oziroma nove sploøne pogoje sprejema. Smiselno enako velja tudi
za spremembe oziroma dopolnitve pogodbe o osebnem raœunu,
Urnika izvrøevanja plaœil, Tarife banke, Sklepa o obrestnih merah in
Navodila za izpolnjevanje obrazcev za plaœilo.
87. œlen
Øteje se, da je banka pravilno obvestila uporabnika o spremembah
iz prejønjega œlena, œe je obvestilo posredovala na zadnji naslov, ki
ga je sporoœil banki.
7.4. Odpoved pogodbe o osebnem raœunu
88. œlen
Uporabnik lahko kadar koli enostransko pisno odpove pogodbo z
enomeseœnim odpovednim rokom.

• krøi ali je v zadnjih treh letih krøil doloœila teh sploønih pogojev,
sklenjene pogodbe ali veljavnih predpisov in s krøitvami nadaljuje
kljub opozorilu, ali krøitev ne odpravi v roku, ki mu ga doloœi
banka;
• takoj pisno ne sporoœi banki vsake spremembe njegovih
podatkov ali okoliøœin, ki bi lahko vplivale na sklenitev ali
izvrøevanje pogodbe;
• banki posreduje neresniœne podatke;
• raœun namerno uporablja za nezakonite namene;
• ob odprtju raœuna predloœi netoœne informacije.
Obvestilo o odpovedi banka posreduje uporabniku pisno.
Ob zaprtju osebnega raœuna je uporabnik dolæan v celoti poravnati
vse obveznosti iz pogodbe o osebnem raœunu, vkljuœno z vsemi
stroøki in zneski plaœilnih transakcij, ki so bile izvrøene pred
prenehanjem veljavnosti pogodbe o osebnem raœunu, œeprav je
banka podatke o plaœilnih transakcijah prejela øele po prenehanju
veljavnosti pogodbe o osebnem raœunu. Pri tem mora vrniti banki
vse plaœilne instrumente, ki mu jih je banka izdala. Œe je s sredstvi na
osebnem raœunu lahko razpolagal pooblaøœenec, mora uporabnik
vrniti tudi njegovo debetno kartico BA Maestro in œekovne blankete.
89. œlen
Z dnem prenehanja pogodbe o osebnem raœunu zapadejo v
plaœilo vse do tedaj nastale obveznosti. Obveznosti, ki bi nastale
po prenehanju pogodbenega razmerja ali obveznosti, o katerih
bi bila banka obveøœena po prenehanju pogodbenega razmerja,
in ki izvirajo iz poslovanja z osebnim raœunom, mora uporabnik
poravnati skladno z doloœili teh sploønih pogojev in pogodbe o
osebnem raœunu, ne glede na prenehanje pogodbenega razmerja.
Vsi nalogi, poslani v banko pred zaprtjem osebnega raœuna,
bodo izvrøeni, œe bodo izpolnjeni vsi pogoji, pod katerimi banka
zagotavlja izvrøitev.

8.
Banka lahko odpove pogodbo o osnovnem raœunu z dvomeseœnim
odpovednim rokom, œe uporabnik:
• na raœunu v obdobju veœ kot 24 zaporednih mesecev ni imel
nobene transakcije;
• ne prebiva veœ zakonito v Evropski uniji;
• imapri drugi banki odprt raœun, ki mu omogoœa enake plaœilne
instrumente kot osnovni plaœilni raœun.
Banka lahko pri ostalih oblikah osebnih raœunov kadar koli
enostransko pisno odpove pogodbo z dvomeseœnim odpovednim
rokom.
Banka lahko odpove pogodbo brez odpovednega roka, œe
uporabnik:
• prekoraœi dovoljeno negativno stanje na osebnem raœunu;
• niti po opominu ne poravna svojih obveznosti do banke;

16

KONŒNE DOLOŒBE

90. œlen
Ti sploøni pogoji nadomeøœajo Sploøne pogoje za poslovanje z
osebnim raœunom z dne 18. 09. 2016.
Ti sploøni pogoji so sestavni del pogodbe o osebnem raœunu.
Sestavni del teh sploønih pogojev so Urnik izvrøevanja plaœil,
del Tarife ter del Sklepa o obrestnih merah, ki se nanaøata na
poslovanje z osebnim raœunom in Navodila za izpolnjevanje
obrazcev za plaœilo.
Ti sploøni pogoji veljajo od 10. 01. 2017 in so na voljo v vseh
poslovalnicah banke in na spletnem mestu.
Ljubljana, 10. 01. 2017
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