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1. Splošno
Izdajatelj teh splošnih pogojev je:
 Banka Intesa Sanpaolo d.d., Pristaniška ulica 14, 6502 Koper, matična številka 5092221000, ID za DDV
SI98026305, registrski organ: Okrožno sodišče v Kopru, osnovni kapital: 22.173.218,16 EUR,
www.intesasanpaolo.si (v nadaljevanju Banka),
 Banka je navedena na seznamu bank in hranilnic, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje
plačilnih storitev in je objavljen na spletni strani Banke Slovenije www.bsi.si,
 nadzorni organ pristojen za nadzor Banke je Banka Slovenije.
S temi splošnimi pogoji so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti Banke in Uporabnika v zvezi z
uporabo in poslovanjem s paketi za fizične osebe.
Ti splošni pogoji so tudi sestavni del pisne Okvirne pogodbe o plačilnih storitvah, sklenjene med Banko in
Uporabnikom.
Sestavni del teh splošnih pogojev so:
 Tarifa Banke za opravljanje plačilnih storitev pri Banki,
 Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike.

2. Opredelitev pojmov
Posamezni pojmi uporabljeni v teh splošnih pogojih imajo naslednji pomen (razen, če iz besedila izhaja drugi
pomen):
Uporabnik je potrošnik, ki ima z Banko sklenjeno Okvirno pogodbo o plačilnih storitvah (v nadaljevanju
Pogodba) in odprt Transakcijski SIMPLE račun.
Transakcijski SIMPLE račun je plačilni račun, ki ga odpre in vodi Banka za Uporabnika, za namene
izvrševanja Plačilnih storitev (v nadaljevanju SIMPLE račun).
SIMPLE paket je paket storitev vezan na Transakcijski SIMPLE račun in je skupek storitev, ki jih določajo ti
splošni pogoji in jih Banka nudi Uporabniku ob vključitvi v paket.
Vloga je Vloga za vključitev v SIMPLE paket, podpisana s strani Uporabnika, s katero pristopi k tem
splošnim pogojem.
Plačilne storitve so aktivnosti, ki omogočajo polog gotovine na transakcijski račun, dvig gotovine iz
transakcijskega računa in izvrševanje Plačilnih transakcij preko transakcijskega računa, vključno z
izvrševanjem plačilnih transakcij s SEPA direktnimi obremenitvami in trajnimi nalogi ter debetno pametno
plačilno kartico Activa Visa Inspire.
Plačilna transakcija je polog, dvig ali prenos denarnih sredstev preko transakcijskega računa, ki ga odredi
plačnik ali prejemnik plačila, pri čemer je izvršitev Plačilne transakcije preko Banke neodvisna od osnovnih
obveznosti med plačnikom in prejemnikom plačila.
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3. Vključitev v SIMPLE paket
Uporabnik pridobi pravico do storitev iz SIMPLE paketa, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:
 Uporabnik odpre SIMPLE račun, na katerega bo prejemal redne mesečne prilive ali občasne prilive,
 Uporabnik podpiše Vlogo.

4. Predmet SIMPLE paketa
SIMPLE paket vključuje naslednji storitvi:
 vodenje transakcijskega SIMPLE računa,
 vodenje kartičnega računa Activa Visa Inspire.
Mesečno nadomestilo za SIMPLE paket znaša 1,00 EUR.

5. Dogovor o odprtju SIMPLE računa
Banka odpre Uporabniku SIMPLE račun, če izpolnjuje naslednje pogoje:
 Uporabnik poda vlogo za odprtje računa,
 Uporabnik predloži dokumentacijo, ki Banki omogoča identifikacijo Uporabnika in oseb, pooblaščenih za
razpolaganje s sredstvi na transakcijskem računu na podlagi predpisov, vključno z določbami predpisov
1
s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ,
 Uporabnik je starejši od 15. let,
 Uporabnik prejema redne mesečne prilive (npr. plačo, pokojnino, štipendijo,…) ali občasne prilive,
 Uporabnik predloži morebitno drugo dokumentacijo, ki jo utemeljeno zahteva Banka.
Banka lahko brez obrazložitve zavrne vlogo za odprtje SIMPLE računa.
V kolikor ima Uporabnik pri Banki odprto drugo vrsto transakcijskega računa, se lahko takšen račun v
dogovoru z Banko spremeni v SIMPLE račun. V tem primeru vse predhodno dogovorjene storitve, ki niso
določene s temi splošnimi pogoji , prenehajo avtomatično veljati, brez dodatnega odpovednega roka.
Uporabnik pooblašča Banko in ji dovoljuje, da ob prvem prilivu na novo odprtem SIMPLE računu vzpostavi
minimalno stanje v višini 10,00 EUR.

6. Storitve na SIMPLE računu
SIMPLE račun omogoča izključno naslednje storitve:
 opravljanje pologov, dvigov in prenos denarnih sredstev,
 izvrševanje plačilnih transakcij s SEPA direktnimi obremenitvami in trajnimi nalogi,
 dogovorjeno menjavo valut,
 uporabo debetne pametne plačilne kartice Activa Visa Inspire.
Če Uporabnik odredi Banki Plačilno transakcijo/storitev, ki ni storitev po SIMPLE računu, je Banka ni dolžna
izvršiti.
Uporabnik s podpisom Pogodbe izrecno soglaša, da Banka na SIMPLE računu ne omogoča naslednjih
storitev:
1

Uporabnik se lahko v Banki identificira s predložitvijo naslednjih dokumentov:
- osebna izkaznica,
- potni list,
- vozniško dovoljenje,
- obmejna prepustnica.
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prekoračitev pozitivnega stanja na transakcijskem računu,
sklepanje kreditnih poslov,
sklepanje depozitov, varčevanj,
storitve v zvezi z naložbami (vzajemni skladi, …),
storitve v zvezi s čeki (izdaja, prejem),
uporaba pametne plačilne kartice z odlogom plačila Activa MasterCard, Activa VISA, American Express,
pametne predplačilne kartica »MOJA« Activa Visa Electron,
storitve spletne Banke IN in Mobilne Banke IN.

SIMPLE račun se uporablja le za opravljanje Plačilnih transakcij za osebne namene (kot potrošnik) in ga
Uporabnik ne sme uporabljati za Plačilne transakcije iz naslova/v zvezi s poslovno dejavnostjo. Kršitev te
zaveze predstavlja hujšo kršitev Pogodbe.
Podatke o SIMPLE računu Banka skladno s predpisi posreduje v Register transakcijskih računov, ki je
enotna baza podatkov o transakcijskih računih in o uporabnikih.

7. Obveznosti Uporabnika
Uporabnik je dolžan:
 poslovati v okviru denarnih sredstev - kritja na SIMPLE računu,
 na SIMPLE račun prejemati redne mesečne prilive ali občasne prilive, kot je to predstavljeno in
dogovorjeno ob sklenitvi Pogodbe.
V nasprotnem primeru lahko Banka Uporabniku odpove Okvirno pogodbo o plačilnih storitvah in zapre
SIMPLE račun.

8. Nadomestila
Banka bo Uporabniku zaračunala mesečno nadomestilo za vodenje SIMPLE paketa po vsakokrat veljavni
Tarifi Banke.
V mesečnem nadomestilu za SIMPLE paket sta zajeta nadomestilo za vodenje SIMPLE računa in
nadomestilo za vodenje kartičnega računa Activa Visa Inspire. Banka bo Uporabniku zaračunala ostala
nadomestila in dejanske stroške za opravljanje Plačilnih storitev v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo Banke,
ki je objavljena na spletnih straneh Banke in v vseh poslovalnicah Banke.
Uporabnik pooblašča Banko in ji dovoljuje, da si vsa nadomestila poplača iz sredstev na SIMPLE računu, o
čemer Banka Uporabnika obvesti z izpiskom na dogovorjen način v Pogodbi. Banka si nadomestila poplača
iz kritja na SIMPLE računu in Uporabnik Banki dovoljuje, da si nadomestila poplača iz stanja na SIMPLE
računu ter uveljavi pobot medsebojnih terjatev.
Uporabnik pooblašča Banko in ji dovoljuje poplačilo vseh obveznosti nastalih iz naslova nadomestil zaradi
izvajanja Plačilnih storitev po tej pogodbi iz sredstev, ki jih ima na kateremkoli računu pri Banki.

9. Končne določbe
Ti splošni pogoji so sestavni del Vloge. S podpisom Vloge Uporabnik potrjuje:
 da je bil s temi splošnimi pogoji seznanjen pravočasno in na način, da je imel dovolj časa, da se je pred
vključitvijo v SIMPLE paket seznanil s pogoji glede poslovanja s paketom ter
 da s temi splošnimi pogoji v celoti soglaša.
Vsakokrat veljavni Splošni pogoji poslovanja s paketi fizičnih oseb so objavljeni na spletni strani Banke
www.intesasanpaolobank.si in v vseh poslovalnicah Banke.
Banka lahko v skladu s svojo poslovno politiko kadarkoli spremeni te splošne pogoje. O vsakokrat veljavni
spremembi teh splošnih pogojev, Banka obvesti Uporabnika dva meseca pred spremembo na način določen
v Okvirni pogodbi o plačilnih storitvah. Če Uporabnik v tem roku pisno ne izjavi Banki, da s spremembo ne
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soglaša, se šteje, da s spremembo splošnih pogojev soglaša. Če Uporabnik izjavi, da ne soglaša s
spremembo teh splošnih pogojev, se šteje, da je podal odpoved te pogodbe.
Če Banka v spremembi teh splošnih pogojev, spremeni obstoječi pogoj ali doda nov pogoj za upravičenost
do SIMPLE paketa in Uporabnik ne izpolnjuje spremenjenega ali dodatnega pogoja, Uporabnik ni več
upravičen do SIMPLE paketa in paket preneha z dnem začetka veljavnosti spremembe teh splošnih pogojev.
Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli, z odpovednim rokom 15 dni odpove pogodbo, sklenjeno na
podlagi teh splošnih pogojev, s čimer pogodba avtomatično preneha.
Banka in Uporabnik sta sporazumna, da za to pogodbo velja pravo Republike Slovenije in da o morebitnih
sporih, ki bi nastali v zvezi s to pogodbo, odloča sodišče, ki je pristojno po sedežu Banke.
Ti splošni pogoji z oznako SPPP 1 – 08.06.2016 veljajo in se uporabljajo od 08.06.2016 dalje.
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