SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S PLEMENITIMI KOVINAMI
plemenitimi kovinami in je dostopna v
poslovalnicah ter na spletnem mestu;

SPLOŠNI DEL
UVODNE DOLOČBE
1.

je vsak dan od ponedeljka do petka, razen
dni, ki so na podlagi veljavnih predpisov
določeni kot dela prosti dnevi v Republiki
Sloveniji;

Plemenita
kovina:

naložbene palice ali naložbeni kovanci iz
zlata, srebra, platine in paladija, ki so
predmet pogodbe o prodaji ali nakupu
plemenite kovine, s čistino najmanj 900
tisočink ter v obliki in masi, kot je to
določeno v katalogu;

Omejitev dnevne
porabe:

je najvišja omejitev seštevka vseh dvigov z
računa plemenitih kovin v enem dnevu;

člen

Izdajatelj 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.

Delovni dan:

člen

ABANKA d.d. (v nadaljevanju: banka) ima dovoljenje Banke
Slovenije za opravljanje storitev hrambe vrednostnih papirjev in
druge storitve, povezane s hrambo, oddajanje sefov, trgovanje s
plemenitimi kovinami za račun banke in trgovanje za račun strank s
tujimi plačilnimi sredstvi.

4.

Banka posluje s plemenitimi kovinami navedenimi v katalogu.

Za nadzor nad banko v zvezi z opravljanjem storitev poslovanja s
plemenitimi kovinami je pristojna Banka Slovenije.
Splošni pogoji urejajo pravice in obveznosti stranke in banke pri
poslovanju s plemenitimi kovinami in so sestavni del pogodbenega
razmerja o odprtju in vodenju računa za hrambo plemenitih kovin.
POMEN IZRAZOV
3.

člen

Izrazi v teh splošnih pogojih pomenijo:
Splošni pogoji:

Banka:

so vsakokrat veljavni Splošni pogoji za
poslovanje s plemenitimi kovinami, ki so
dostopni v poslovalnicah in na spletnem
mestu;
je ABANKA d.d.;

Pogodba:

je vsaka od pogodb sklenjenih
poslovanje s plemenitimi kovinami;

za

Poslovalnica:

so poslovalnice in sedež banke, kjer banka
opravlja posle s plemenitimi kovinami,
seznam je dostopen na spletnem mestu
banke;
so poslovalnice in sedež banke, kjer banka
odkupuje plemenite kovine, seznam je
dostopen na spletnem mestu banke;
je katalog izdelkov plemenitih kovin, ki jih
banka prodaja/odkupuje in je strankam na
voljo v poslovalnicah ter objavljen tudi na
spletnem mestu banke;
je pravna ali fizična oseba, ki je z banko
sklenila eno izmed pogodb za poslovanje s
plemenitimi kovinami;
je račun hrambe plemenitih kovin stranke,
odprt pri banki;

5.

Katalog:

Stranka:
Hrambni račun
plemenitih kovin:
Spletno mesto:

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

Stanje:

je stanje plemenitih kovin na hrambnem
računu plemenitih kovin, ki je lahko večje
ali enako 0;

Tarifa:

je vsakokrat veljavna tarifa banke, ki določa
vrsto, višino in način plačevanja nadomestil
v zvezi z uporabo storitev poslovanja s

člen

Banka poslovanje s plemenitimi kovinami opravlja v poslovalnicah.
6.

člen

Pred sklenitvijo pogodbe za poslovanje s plemenitimi kovinami mora
stranka banki predložiti naslednjo dokumentacijo:
a.
dokumentacijo in podatke, na podlagi katere
se lahko opravi pregled stranke in
pooblaščenca/ev in zastopnika/kov, ob
upoštevanju vseh vsakokrat veljavnih
predpisov, vključno s predpisi, ki urejajo
preprečevanje pranja denarja in financiranja
terorizma;
b.
dokumentacijo, iz katere izhajajo podatki,
potrebni za vpis v register hrambnih računov
plemenitih kovin;
c.
vso ostalo dokumentacijo, ki je navedena na
vlogi za odprtje hrambnega računa.
7.

Odkupno mesto:

člen

člen

Če je podan sum, da je pri poslovanju s plemenitimi kovinami prišlo
do kaznivega dejanja ali poskusa kaznivega dejanja, lahko banka o
tem obvesti policijo, kateri tudi izroči plemenito kovino.

ODKUP IN PRODAJA PLEMENITIH KOVIN
PRODAJA PLEMENITE KOVINE
Splošne določbe
8.

člen

Predmet pogodbe
Banka se zaveže stranki izročiti plemenito kovino navedeno v
pogodbi določene vrste, količine in čistine plemenite kovine. Stranka
se zaveže banki plačati pogodbeno ceno v pogodbenem roku.
9.

člen

Pogodbena cena
Pogodbena cena je prodajna cena, ki velja v trenutku podpisa
pogodbe o prodaji plemenite kovine.
Prodajna cena je stranki na voljo v poslovalnicah in je objavljena tudi
na spletnem mestu banke.

ABANKA d.d., Slovenska 58, 1517 Ljubljana,
Reg. št. vl. pri Okrožnem sodišču v Ljubljani: 1/02828/00, Matična številka: 5026024,
Osnovni kapital: 151.000.000,00 EUR, Identifikacijska številka za DDV: SI68297530

Prodajna cena se lahko spreminja večkrat dnevno.
10. člen
Plačilo kupnine
Stranka je dolžna plačati kupnino v roku dveh delovnih dni po
sklenitvi pogodbe o prodaji plemenite kovine.
Banka lahko ob sklenitvi pogodbe o prodaji plemenite kovine
zahteva, da stranka položi del ali celotno kupnino kot predujem. V
tem primeru se šteje, da je pogodba sklenjena, ko je položen
zahtevani predujem.
11. člen
Pridobitev lastninske pravice
Stranka pridobi lastninsko pravico na plemeniti kovini, ko ji je
plemenita kovina izročena v posest.

Pogodbena cena je odkupna cena, ki velja v trenutku podpisa
pogodbe o prodaji plemenite kovine.
Odkupna cena je stranki na voljo v poslovalnicah in je objavljena na
spletnem mestu banke.
Odkupna cena se lahko spreminja večkrat dnevno.
Odkup na podlagi Pogodbe o odkupu plemenitih kovin
17. člen
Banka na odkupnih mestih odkupuje plemenite kovine navedene v
Katalogu, katere odkupna vrednost ne presega 50.000,00 evrov.
Plemenite kovine, navedene v Katalogu, katerih odkupna vrednost
presega 50.000,00 evrov, odkupuje samo na podlagi posebnega
dogovora s stranko.
18. člen

Pogodba o prodaji plemenitih kovin
12. člen
Izročitev plemenite kovine
Banka izroči stranki plemenito kovino v poslovalnici, kjer je sklenila
pogodbo o prodaji plemenite kovine, razen če se pogodbeni stranki
pisno ne dogovorita drugače.
Pogoj za izročitev je plačilo celotne pogodbene cene.
Če banka ob podpisu pogodbe plemenite kovine nima na zalogi, jo
stranki izroči najkasneje v roku 60 dni od podpisa pogodbe. O
datumu izročitve banka obvesti stranko.
Če stranka ne prevzame plemenite kovine najkasneje v roku 7 dni
po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka, je dolžna plačati banki
stroške hrambe v skladu s tarifo.
Če stranka ne prevzame plemenite kovine v roku 30 dni po prejemu
obvestila iz drugega odstavka tega člena ali v 90 dneh od sklenitve
pogodbe o prodaji plemenite kovine, lahko banka odstopi od
pogodbe o prodaji plemenite kovine in stranki plemenito kovino
odkupi po odkupni ceni, veljavni v trenutku odstopa od pogodbe,
pomnoženi s korekcijskim faktorjem 0,95.
Stranka se zaveže banki sporočiti številko svojega transakcijskega
računa, kamor banka nakaže morebiten ostanek pogodbene cene.
Prodaja na podlagi pogodbe o prodaji in hrambi plemenitih
kovin
13. člen
Izročitev plemenite kovine
Banka izroči stranki plemenito kovino tako, da jo položi na hrambni
račun.

Preverjanje kakovosti plemenite kovine
Banka pred sklenitvijo pogodbe o odkupu plemenite kovine preveri
kakovost, čistino, maso in druge lastnosti plemenite kovine.
Banka lahko v petih delovnih dneh po sklenitvi pogodbe dodatno
preveri kakovost, čistino, maso in druge lastnosti plemenite kovine.
Če banka po dodatnem pregledu ugotovi, da plemenita kovina ne
ustreza v pogodbi določenim lastnostim, lahko odstopi od pogodbe
o nakupu plemenite kovine in o tem obvesti stranko s priporočeno
poštno pošiljko. Ob tem banka stranki določi rok za prevzem
plemenite kovine, ki ne sme biti krajši od petih delovnih dni.
Če stranka plemenite kovine ne prevzame v roku iz prejšnjega
odstavka, banka zaračuna stranki strošek hrambe v skladu s tarifo.
Če stranka ne prevzame plemenite kovine v roku določenem v
obvestilu iz drugega odstavka tega člena lahko banka plemenito
kovino odkupi po odkupni ceni veljavni v trenutku odkupa
pomnoženi s faktorjem čistine plemenite kovine (odkupna cena je
določena za čistino 0,999) in s korekcijskim faktorjem 0,95.
19. člen
Banka stranki nakaže pogodbeno ceno v roku petih delovnih dni po
sklenitvi pogodbe o odkupu plemenite kovin na transakcijski račun
naveden v pogodbi.
Če banka odstopi od pogodbe, stranki ne nakaže pogodbene cene
ampak morebiten znesek določen v četrtem odstavku prejšnjega
člena, zmanjšan za dejanske stroške preverjanja čistine. Če
odkupna cena iz četrtega odstavka prejšnjega člena ne zadošča za
plačilo dejanskih stroškov preverjanja čistine, se stranka zaveže
razliko plačati v roku petih delovnih dni po prejemu obvestila banke.
Odkup na podlagi Pogodbe o odkupu plemenitih kovin s
hrambnega računa
20. člen

Pogoj za izročitev je plačilo celotne pogodbene cene.
Če banka ob podpisu pogodbe plemenite kovine nima na zalogi, jo
stranki izroči najkasneje v roku 60 dni od podpisa pogodbe.

Pogodbo o odkupu plemenite kovine lahko stranka sklene v
katerikoli izmed poslovalnic.

O datumu izročitve banka obvesti stranko.

Pogodbeno ceno banka nakaže stranki najpozneje naslednji delovni
dan po podpisu pogodbe o odkupu, na transakcijski račun naveden
pogodbi, če je bila pogodba sklenjena na delovni dan do 15.00 ure,
drugače pa najkasneje v roku dveh delovnih dni.

ODKUP PLEMENITE KOVINE
Splošne določbe
14. člen
Banka ne jamči za odkup plemenite kovine, ki jo je stranka kupila pri
banki in lahko kadar koli preneha z odkupovanjem plemenitih kovin.

HRAMBA PLEMENITIH KOVIN, POSTOPKI TER NAČIN
UPORABE IN VODENJA RAČUNA HRAMBE PLEMENITIH
KOVIN
21. člen

15. člen
Predmet pogodbe
Stranka se zaveže banki izročiti plemenito kovino v pogodbi
določene vrste, količine in čistine plemenite kovine, banka pa se
zaveže stranki v pogodbenem roku plačati pogodbeno ceno.

Stranka lahko pri banki položi plemenite kovine iz kataloga, banka
pa se zaveže stranki vrniti enako količino plemenitih kovin enake
gramature, čistine in kovnice plemenite kovine, kot jih je prejela v
hrambo (nepristna hramba).
22. člen

16. člen
Pogodbena cena

Odprtje računa

Stranka ima lahko pri banki samo en račun hrambe plemenitih kovin.
VODENJE RAČUNA HRAMBE PLEMENITIH KOVIN
23. člen
Banka vodi račun hrambe plemenitih kovin kot račun, na katerem se
lahko vodijo različne vrste plemenitih kovin, znotraj določene vrste
plemenite kovine pa različni produkti te plemenite kovine.
Banka izvaja transakcije na hrambnem računu na podlagi nalogov,
ki morajo biti podpisani v poslovalnici pred bančnim uslužbencem.

Banka lahko začasno odloži dvig plemenitih kovin s hrambnega
računa:
v primeru obstoja utemeljenih in resnih razlogov zaradi
katerih je treba izvedbo dviga začasno odložiti.
29. člen
Preklic naloga za dvig
Stranka lahko nalog za dvig prekliče, če je zahteva za preklic
oddana isti delovni dan, kot nalog za dvig.
Prenos plemenite kovine med hrambnimi računi znotraj banke

Polog plemenite kovine na hrambni račun
Polog na podlagi sklenjene pogodbe o prodaji in hrambi
plemenitih kovin

30. člen
Stranka lahko kadarkoli zahteva prenos plemenite kovine iz
svojega hrambnega računa na hrambni račun druge stranke.

24. člen
Šteje se, da je polog na podlagi sklenjene pogodbe o prodaji in
hrambi plemenitih kovin opravljen, ko banka pošlje obvestilo iz
četrtega odstavka 13. člena teh splošnih pogojev.
Fizični polog plemenite kovine

31. člen
Zastava
Stranka lahko terjatev do banke na izročitev plemenite kovine na
hrambnem računu v celoti ali delno zastavi v korist banke kot
zastavne upnice.

25. člen
Stranka lahko naredi polog na odkupnih mestih.
26. člen
Preverjanje kakovosti plemenite kovine
Banka pred pologom preveri kakovost, čistino, maso in druge
lastnosti plemenite kovine.
Banka lahko v petih delovnih dneh po pologu dodatno preveri
kakovost, čistino, maso in druge lastnosti plemenite kovine. Če
banka po dodatnem pregledu ugotovi, da plemenita kovina ne
ustreza v pogodbi določenim lastnostim, lahko zavrne polog in o tem
obvesti stranko s priporočeno poštno pošiljko. Ob tem banka stranki
določi rok za prevzem plemenite kovine, ki ne sme biti krajši od petih
delovnih dni.
Če stranka plemenite kovine ne prevzame v roku iz prejšnjega
odstavka, banka zaračuna stranki strošek hrambe v skladu s tarifo.
Če stranka ne prevzame plemenite kovine v roku določenem v
obvestilu iz drugega odstavka tega člena, lahko banka plemenito
kovino odkupi po odkupni ceni veljavni v trenutku odkupa
pomnoženi s faktorjem čistine plemenite kovine (odkupna cena je
določena za čistino 0,999) in s korekcijskim faktorjem 0,95
zmanjšani za dejanske stroške preverjanja čistine.
Stranka se zaveže banki sporočiti številko svojega transakcijskega
računa, kamor banka nakaže morebiten ostanek odkupne cene iz
prejšnjega odstavka. Če kupnina iz prejšnjega odstavka tega člena
ne zadošča za plačilo dejanskih stroškov preverjanja čistine, se
stranka zaveže razliko plačati v roku petih delovnih dni po prejemu
obvestila banke.
Šteje se, da je polog opravljen, ko banka pošlje obvestilo o
opravljenem pologu. Banka se zavezuje takšno obvestilo poslati
najkasneje v roku petih delovnih dni po izročitvi plemenite kovine.
Dvig plemenite kovine s hrambnega računa plemenitih kovin
27. člen
Stranka lahko v enem dnevu zahteva izročitev v posest in last
plemenite kovine katere prodajna vrednost ne presega 50.000,00
evrov.
Banka se zaveže stranki izročiti plemenito kovino najkasneje v roku
petih delovnih po prejemu veljavnega zahtevka za dvig plemenite
kovine.
28. člen
Neizvršitev naloga za dvig
Banka lahko zavrne nalog za dvig plemenitih kovin s hrambnega
računa če:
stranka na hrambnem računu plemenitih kovin nima
ustreznega kritja v količini in enotah plemenitih kovin, ki
jih je navedla na nalogu ali
nalog za dvig presega znesek 50.000,00 evrov ali
ima banka do stranke zapadle terjatve.

32. člen
Obveščanje
Banka bo stranko o stanju na hrambnem računu obveščala ob
vsaki transakciji in enkrat letno do 31. januarja.
Stranka lahko izbere način prejemanja izpiskov:
v matični poslovalnici banke,
po pošti.
Stranka, ki izbere način prejemanja izpiskov v matični poslovalnici
banke, se zavezuje, da bo izpisek mesečno prevzemala.
Stranka, ki izbere način prejemanja izpiskov po pošti, se zavezuje,
da bo nemudoma sporočila banki, če izpiska ne bo prejela. Stranka
se zavezuje, da bo takoj po prejemu izpiska preverila vse izvedene
transakcije in ali je začetno stanje plemenitih kovin na hrambnem
računu enako končnemu stanju plemenitih kovin na predhodnem
izpisku stanja na hrambnem računu ter najpozneje osmi delovni dan
po prejemu izpiska banko obvestila, če obstaja kakršna koli
nepravilnost v zvezi s transakcijami na hrambnem računu ali, če v
roku iz prvega odstavka tega člena izpiska ni prejela.
NADOMESTILA
33. člen
Banka stranki zaračunava nadomestila v zvezi z izvajanjem storitev
poslovanja s plemenitimi kovinami v vrsti, višini, rokih in na način,
določen v veljavni Tarifi.
Banka ima nadalje pravico, da pobota katerokoli terjatev do stranke
s katerokoli strankino terjatvijo do banke. Stranka svojih terjatev do
banke, brez njenega izrecnega pisnega soglasja, ne sme pobotati s
katero koli obveznostjo banke do nje.
Stranka pooblašča banko, da ob zapadlosti v breme njenega
transakcijskega računa navedenega na pogodbi plačuje
nadomestila iz prvega odstavka tega člena. Če iz katerega koli
razloga ne bo mogoče izvršiti plačila, se stranka zaveže sama
poravnati vse obveznosti na podlagi poslanega računa.
Če na transakcijskem računu ni kritja za poplačilo terjatev banke,
stranka dovoljuje banki, da se poplača iz katerega koli drugega
denarnega dobroimetja, ki ga ima stranka na računih pri banki.
Če ima banka zapadle terjatve do stranke, stranka pooblašča
banko, da lahko banka najmanjšo možno količino plemenitih kovin,
ki zadošča za plačilo teh zapadlih terjatev, odkupi po odkupni ceni
veljavni v trenutku odkupa pomnoženi s korekcijskim faktorjem 0,95.
Banka znesek iz prejšnjega odstavka pobota z zapadlimi terjatvami,
morebiten ostanek pogodbene cene pa nakaže na transakcijski
račun iz tretjega odstavka tega člena.
POOBLAŠČENCI
34. člen

Stranka lahko za:

polog plemenih kovin na hrambi račun,

dvig plemenih kovin iz hrambnega računa,

prenos plemenih kovin iz hrambnega računa na drug
hrambni račun
pooblasti eno ali več poslovno sposobnih fizičnih oseb (največ 3):
s pisnim pooblastilom za poslovanje s hrambnim
računom plemenitih kovin, ki ga stranka podpiše v
prisotnosti bančnega delavca ali
s pisnim pooblastilom, na katerem je podpis stranke
overjen pri notarju ali na upravni enoti.
Pisno pooblastilo mora vsebovati vse podatke, iz katerih je mogoče
ugotoviti in preveriti istovetnost pooblaščenca, vključno z vsemi
podatki, ki jih zahtevajo predpisi o preprečevanju pranja denarja in
financiranja terorizma. Pooblaščenec mora pooblastilo sprejeti in
potrditi, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji.
Pooblastilo velja do pisnega preklica stranke.
OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
OBVEZNOSTI STRANKE IN POOBLAŠČENCEV
35. člen
Stranka se zavezuje, da bo:
s temi splošnimi pogoji seznanila vse svoje
pooblaščence;
banko takoj obvestila o vseh ugotovljenih nepravilnostih;
nemudoma obvestila banko o spremembi njenega ali
pooblaščenčevega imena, priimka, stalnega oziroma
začasnega prebivališča ter drugih podatkov, ki se
nanašajo na hrambni račun in so navedeni v vlogi za
odprtje hrambnega računa;
takoj po prejemu preverila vsako obvestilo in banko takoj
obvestila o morebitnih nepooblaščenih transakcijah.

OBVEZNOSTI BANKE
36. člen

Če se stranka ali pooblaščenec z odločitvijo banke o pritožbi ne
strinja ali, če v 15 dneh ne prejme odgovora banke na pritožbo, ima
pravico pisno pritožbo nasloviti na Poravnalni svet Združenja bank
Slovenije, Šubičeva 2, 1000 Ljubljana.
Kljub pritožbi na Poravnalni svet Združenja bank Slovenije ima
stranka pravico vložiti tožbo za rešitev spora pri pristojnem sodišču.
Za reševanje vseh morebitnih sporov, ki bi nastali na podlagi teh
splošnih pogojev in jih stranka in banka ne bi uspela rešiti
sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ne glede na določilo o
pristojnosti sodišča v Ljubljani pa lahko banka po svoji izbiri začne
sodni postopek zoper stranko pred katerim koli drugim pristojnim
sodiščem.
Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev
39. člen
Banka lahko spreminja, dopolnjuje ali sprejme nove splošne pogoje,
ki v celoti ali delno nadomestijo te splošne pogoje, o čemer bo
seznanila stranko najmanj 15 dni pred predlaganim dnem začetka
uporabe spremenjenih ali novih pogojev v izpiskih prometa in stanja
na hrambnem računu. Stranka se zaveže, da bo o spremembah,
dopolnitvah ali novih splošnih pogojih seznanila pooblaščenca.
Vsakokrat veljavne splošne pogoje bo banka objavila v vseh svojih
poslovalnicah, ki poslujejo s plemenitimi kovinami in na sedežu
banke ter na spletnem mestu banke.
Stranka, ki s spremembami ali dopolnitvami splošnih pogojev ali z
novimi splošnimi pogoji, ki bi nadomestili te ne soglaša, je dolžna do
dneva pred predlaganim datumom začetka veljavnosti
spremenjenih, dopolnjenih ali novih splošnih pogojev, pisno
odpovedati pogodbo o hrambi plemenitih kovin, kakor je določeno v
teh splošnih pogojih, sicer se šteje, da spremembe, dopolnitve
oziroma nove splošne pogoje sprejema. Smiselno enako velja tudi
za spremembe oziroma dopolnitve Tarife banke, ki določajo
nadomestila za poslovanje s hrambnim računom za plemenite
kovine.
ODPOVED POGODBE O ODPRTJU IN VODENJU RAČUNA
HRAMBE PLEMENITIH KOVIN
40. člen

Banka se zavezuje:

-

da bo skladno s temi splošnimi pogoji in veljavnimi
predpisi izvedla vse pravilno izpolnjene naloge stranke v
določenih rokih;

Stranka ali banka lahko kadar koli enostransko pisno odpove
pogodbo o odprtju in vodenju računa hrambe plemenitih kovin z
enomesečnim odpovednim rokom.

-

da bo vse podatke, dejstva in okoliščine, za katere je
izvedela pri opravljanju storitev za stranko in pri
poslovanju s stranko, štela za zaupne in za poslovno
skrivnost. Banka bo navedene podatke, dejstva in
okoliščine razkrila le v primerih, v obsegu in na način, kot
to določajo veljavni predpisi.

Banka lahko odpove pogodbo brez odpovednega roka, če stranka:
niti po opominu ne poravna svojih obveznosti do banke
iz naslova poslovanja s plemenitimi kovinami;
krši določila teh splošnih pogojev, sklenjene pogodbe ali
veljavnih predpisov in s kršitvami nadaljuje kljub
opozorilu, ali kršitev ne odpravi v roku, ki ga določi banka;
takoj pisno ne sporoči banki vsake spremembe njegovih
podatkov ali okoliščin, ki bi lahko vplivale na sklenitev ali
izvrševanje pogodbe;
banki posreduje neresnične podatke;
če več kot 6 mesecev ni transakcij na hrambnem računu
plemenitih kovin in je račun prazen.

OSTALE DOLOČBE
Odgovornost za škodo
37.

člen

Banka odgovarja le za škodo, ki je bila povzročena namerno ali iz
hude malomarnosti. Odgovornost banke za morebitno povzročeno
škodo je omejena le do višine navadne škode. Banka ne odgovarja
za morebitno nepremoženjsko škodo. V primeru odkritja napak in
nepravilnosti oziroma v primeru nastanka škode, mora stranka
nastopiti z ustreznim ukrepom za zmanjšanje škode.
Pritožbe in reševanje sporov
38. člen
Morebitne spore, nesoglasja ali pritožbe v zvezi z opravljanjem
storitev v skladu s temi splošnimi pogoji bosta stranka in banka
reševali sporazumno.
Pritožbo v zvezi z opravljeno storitvijo banke lahko stranka ali
pooblaščenec posreduje banki osebno, po pošti na naslov banke,
prek brezplačne telefonske številke banke (080 1 360), prek
spletnega
mesta
ali
na
elektronski
naslov
plemenite.kovine@abanka.si.

Obvestilo o odpovedi banka posreduje stranki pisno. Stranka je
dolžna prevzeti plemenite kovine na hrambnem računu v 30 dneh
po prejemu prenehanja veljavnosti pogodbe.
Če stranka plemenite kovine ne prevzame v roku iz prejšnjega
odstavka, banka zaračuna stranki strošek hrambe v skladu s tarifo.
Če stranka ne prevzame plemenite kovine v roku določenem v
obvestilu iz drugega odstavka tega člena lahko banka plemenito
kovino odkupi po odkupni ceni, veljavni v trenutku odkupa,
pomnoženi s korekcijskim faktorjem 0,95.
Stranka se zaveže banki sporočiti številko svojega transakcijskega
računa, kamor banka nakaže morebiten ostanek odkupne cene iz
prejšnjega odstavka po plačilu vseh zapadlih obveznosti stranke do
banke.
41. člen
Z dnem prenehanja pogodbe o hrambnem računu zapadejo v plačilo
vse do tedaj nastale obveznosti.

44. člen

Razno
42. člen
Opozorilo strankam
Naložbe v plemenite kovine so tvegane, saj lahko stranka zaradi
neugodnih tržnih razmer, odvisnih od razmer na trgih plemenitih
kovin, valut in drugih trgih, razmer na svetovnih trgih kapitala ter
drugih dejavnikov, pri prodaji plemenitih kovin iztrži nižjo ceno, kot
je zanje plačala pri nakupu.
Posli s plemenitimi kovinami niso enaki bančnim depozitom. Pri
nakupu plemenitih kovin stranka prevzema tveganje, da bo ob
njihovi prodaji dobila manj, kot je plačala ob nakupu.
Banka ne svetuje strankam pri odločitvi o nakupu ali prodaji
plemenitih kovin, temveč je naložbena odločitev izključno rezultat
strankine lastne presoje. Nobeno mnenje, stališče, pojasnilo ali
katera koli druga informacija, ki jo stranki posredujejo osebe,
zaposlene v banki, se ne more šteti za naložbeno svetovanje oz. za
priporočilo za sklenitev pogodbe o nakupu ali prodaji plemenitih
kovin in banka ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno
izgubo, ki jo utrpi stranka.

Če stranka ne plača katere koli zapadle terjatve, ki jo ima banka do
nje iz naslova opravljanja storitev plemenitih kovin, tečejo na vse
zapadle terjatve zakonske zamudne obresti od dneva zamude do
plačila.
Osebni in drugi podatki o strankah
45. člen
Banka v skladu z veljavno zakonodajo zbira, vodi, obdeluje in hrani
podatke, povezane z opravljanjem storitev, določenih v teh splošnih
pogojih. Stranka dovoljuje, da lahko banka njene osebne in druge
podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za naslednje
namene:
izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in obveščanje strank o
morebitnih napakah pri storitvah Banka bo osebne podatke stranke
uporabljala za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in uveljavljanje
pravic iz pogodbenih razmerij, določenih v teh splošnih pogojih ter
za izpolnjevanje obveznosti poročanja državnim organom, ki
temeljijo na zakonu .
KONČNE DOLOČBE
Osebni in drugi podatki o strankah

Terjatve stranke do banke iz storitev, ki so predmet teh splošnih
pogojev, ne sodijo med zajamčene vloge v skladu z Zakonom o
bančništvu.
43. člen
Prenehanje opravljanja storitev
Banka si pridržuje pravico, da kadar koli preneha opravljati vse ali le
nekatere storitve, določene v teh splošnih pogojih. Zlasti lahko
banka preneha odkupovati plemenite kovine in ne jamči strankam,
da bo odkupila plemenite kovine, ki so jih stranke kupile pri banki.
Zamudne obresti

46. člen
Sestavni del teh splošnih pogojev je Tarifa banke v delu, ki se
nanaša na poslovanje s plemenitimi kovinami.
Ti splošni pogoji veljajo od 04.06.2018 in so na voljo poslovalnicah
in na spletnem mestu banke.

V Ljubljana, 04.06.2018

