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SPLOŠNI POGOJI UPORABE APAKETA DRUŽINE
1. SPLOŠNI DEL
1.1. Uvodne določbe
1. člen
Izdajateljica teh splošnih pogojev je Abanka d.d.,
Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod reg. št.
vložka: 1/02828/00, transakcijski račun: SI56 0100
0000
0500
021,
BIC-koda:
ABANSI2X,
identifikacijska številka za DDV: SI68297530,
matična številka: 5026024, spletni naslov:
http://www.abanka.si,
naslov
e-pošte:
info@abanka.si.
2. člen
Splošni pogoji urejajo pravice in obveznosti članov
Apaketa družine in banke pri uporabi storitev
Apaketa družine.
1.2. Pomen izrazov
3. člen
Izrazi v teh splošnih pogojih pomenijo:
Splošni pogoji:

so vsakokrat veljavni Splošni
pogoji uporabe Apaketa
družine, ki so dostopni v
poslovalnicah banke in na
spletnem mestu banke;

Banka:

je Abanka d.d.;

Spletno mesto:

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

Uporabnik

potrošnik, ki je z banko
sklenil pogodbo za uporabo
katere koli bančne storitve
ali produkta;

Nosilec Apaketa
družine:

je član Apaketa družine, na
čigar osebni račun je vezan
Apaket družina;

Člani Apaketa
družine:

so nosilec in ostali člani
Apaketa družine, ki so
pristopili k ponudbi Apaketa
družine.

2. POSTOPKI IN NAČIN UPORABE
STORITVE APAKETA DRUŽINE
2.1. Pogoji za pristop k Apaketu družini
4. člen

K Apaketu družini lahko pristopijo uporabniki, ki so
v medsebojnem družinskem razmerju med
katerimi mora imeti vsaj en uporabnik sklenjeno
Pogodbo o osebnem računu za vrsto računa
Aračun ali Aračun senior ali Premium račun in
vsaj en uporabnik sklenjeno Pogodbo o osebnem
računu za katero koli vrsto osebnega računa v
Abanki. Pogodbo o osebnem računu morata
skleniti najmanj dva različna uporabnika.
Uporabniki morajo skupaj izpolnjevati najmanj tri
izmed naslednjih pogojev:
 ima vsaj en uporabnik sklenjeno Pogodbo
o izdaji kartice z odloženim plačilom,
 vsaj en uporabnik uporablja storitev
prenosa drobiža (Abacent),
 vsaj en uporabnik uporablja spletno
banko Abanet,
 vsaj en uporabnik uporablja mobilno
banko Abamobi,
 vsaj en uporabnik uporablja storitev
Abasms (varnostni ali info paket ali oba),
 imajo vsi uporabniki skupaj tri trajne
naloge ali direktne obremenitve ali
direktne obremenitve SEPA,
 ima vsaj en uporabnik sklenjeno
nezgodno zavarovanje pri Zavarovalnici
Triglav,
 ima vsaj en uporabnik
sklenjen
nenamensko vezan depozit v domači
valuti z nominalno fiksno obrestno mero
in izplačilom obresti ob dospelosti nad 1
do vključno 6 let.
Za družinsko razmerje se v tem pogodbenem
razmerju šteje:
 skupnost ene ali dveh odraslih oseb
skupaj z morebitnimi otroci, (tudi če
nimajo prijavljenega prebivališča na
istem naslovu),
 starši ter bratje in sestre nosilca Apaketa
družine, če imajo vsi prijavljeno stalno
prebivališče na istem naslovu.
Posameznik je lahko sočasno vključen v en
Apaket družino.
Pogoji za pristop navedeni v prvem in drugem
odstavku tega člena morajo biti izpolnjeni ves čas
trajanja pogodbenega razmerja, drugače lahko
banka začasno ukine ugodnosti iz 5. člena teh
splošnih pogojev.
Člani Apaketa družine lahko ponovno koristijo
ugodnosti iz 5. člena teh splošnih pogojev
naslednji mesec po tem, ko izpolnjujejo pogoje iz
prvega in drugega odstavka tega člena.

2.2. Ugodnosti Apaketa družine
5. člen
Člani Apaketa družine lahko po ugodnejših
pogojih, ki so navedeni na spletnem mestu in se
lahko spreminjajo, pridobijo in skupaj naenkrat
koristijo največ štiri izmed naslednjih ugodnosti:
 brezplačno mesečno vodenje enega
Aračuna ali Aračuna senior na vsaka dva
Aračuna ali Aračuna senior ali Premium
računa,
 ugodnejšo obrestno mero pri sklenitvi
nenamensko vezanega depozita v
domači valuti (brez obnavljanja) z
nominalno fiksno obrestno mero in
izplačilom obresti ob dospelosti od 731
dni do vključno 6 let,
 ugodnejšo obrestno mero pri sklenitvi
kredita za stanovanjski namen,
 ugodnejšo zavarovalno premijo za
individualno ali družinsko turistično
zavarovanje,
 polovične stroške odobritve izrednega
limita,
 enourno
brezplačno
svetovanje
s
finančnim strokovnjakom Triglav Skladi,
družba za upravljanje, d. o. o., Slovenska
54, 1000 Ljubljana
 eden od članov lahko enkrat uveljavlja
brezplačno letno članarino za novo
izdano klasično kartico Mastercard ali
Visa,
 eden od članov lahko enkrat uveljavlja
brezplačnih 12 mesečnih uporabnin za
spletno banko Abanet,
 eden od članov lahko enkrat uveljavlja
brezplačno 6 mesečno uporabo mobilne
storitve Abasms - SMS obveščanje
(varnostni ali info paket ali oba).
Za pridobitev posamezne ugodnosti, mora imeti
uporabnik sklenjeno pogodbo za posamezno
bančno storitev ali produkt.

Ob odprtju novega osebnega računa Akeš junior
ali Akeš, uporabniku, ki se v enakem koledarskem
mesecu in letu, kot je odprl račun vključi tudi v
Apaket družina, banka ob koncu tega meseca na
osebni račun uporabnika nakaže 20 EUR, razen
če je uporabnik v preteklosti pri banki že imel
odprt osebni račun Akeš junior ali Akeš
7. člen
Banka si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni
ugodnosti članov Apaketa družine in o tem obvesti
člane Apaketa družine z izpiskom prometa in
stanja na osebnem računu ali na drug primeren
način.
Nosilec Apaketa družine je dolžan o spremembah
obvestiti ostale člane Apaketa družine, ki ne
prejemajo izpiskov prometa in stanja na osebnem
računu.
Člani Apaketa družine pooblaščajo nosilca
Apaketa družine, da v njihovem imenu z banko
ureja vsa pravna razmerja iz tega pogodbenega
razmerja.
2.3. Menjava članov Apaketa družine
8. člen
K Apaketu družini lahko na podlagi pisne vloge in
soglasja nosilca Apaketa družine kadar koli
pristopijo novi člani, ki so v družinskem razmerju z
nosilcem Apaketa družine.
Iz Apaketa družine lahko kadar koli izstopijo
obstoječi člani Apaketa družine.
2.4. Ukinitev Apaketa družine
9. člen
Nosilec Apaketa družine lahko s 30-dnevnim
odpovednim rokom z enostransko izjavo, poslano
priporočeno po pošti ali oddano v poslovalnici
banke, odstopi od tega pogodbenega razmerja.

Posamezno ugodnost lahko koristi katerikoli član
Apaketa družine, ki v banki podpiše obrazec za
pridobitev ugodnosti.

Banka lahko brez odpovednega roka odstopi od
tega pogodbenega razmerja, če niso več
izpolnjeni pogoji iz 4. člena teh splošnih pogojev.

Uporabnik ne more istočasno koristiti brezplačne
ugodnosti Apaketa družina pri storitvi, ki jo že
koristi na podlagi druge posebne ponudbe banke.

Banka lahko s 30-dnevnim odpovednim rokom z
enostransko izjavo, poslano nosilcu Apaketa
družine, odstopi od tega pogodbenega razmerja.

6. člen
Ob rojstvu otroka do njegovega dopolnjenega
prvega leta starosti in ob odprtju ježkovega
varčevanja ter ob sklenitvi namenskega
varčevanja starša na ime otroka, s plačilom
prvega obroka v minimalnem znesku 10 EUR za
obdobje 5 let, banka na račun namenskega
varčevanja nakaže dodatni polog v višini 20 EUR.

3. DRUGE DOLOČBE
3.1. Spremembe in dopolnitve splošnih
pogojev
10. člen
Banka lahko spreminja, dopolnjuje ali sprejme
nove splošne pogoje, ki v celoti ali delno
nadomestijo te splošne pogoje, o čemer bo

seznanila nosilca Apaketa družine najmanj 15 dni
pred predlaganim dnem začetka uporabe
spremenjenih ali novih pogojev v izpiskih prometa
in stanja na osebnem računu. Nosilec Apaketa
družine se zaveže, da bo o spremembah,
dopolnitvah ali novih splošnih pogojih seznanil
ostale člane Apaketa družine.
Vsakokrat veljavne splošne pogoje bo banka
objavila v vseh svojih poslovalnicah in na
spletnem mestu.
11. člen
Šteje se, da je banka pravilno obvestila nosilca
Apaketa družine o spremembah iz prejšnjega
člena, če je obvestilo posredovala na zadnji
naslov, ki ga je sporočil banki.
4. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ti splošni pogoji veljajo od 25. 05. 2018 in so na
voljo v vseh poslovalnicah banke in na spletnem
mestu.
Ljubljana, 25. 05. 2018

