SPLOŠNI POGOJI PAKETNIH RAČUNOV
1.
OPREDELITEV POJMOV
Paketni račun je transakcijski račun odprt na podlagi Splošnih pogojev za
vodenje transakcijskega računa in opravljanje plačilnih storitev v Primorski
hranilnici Vipava d.d. (Splošni pogoji) in na katerem je evidentiran paket, ki
združuje različne storitve in ugodnosti za katere hranilnica mesečno obračuna
stroške vodenja v skladu s Tarifo.
Paket združuje več različnih produktov in storitev hranilnice.
Imetnik paketa je uporabnik transakcijskega računa, ki izpolni in podpiše
vlogo za odprtje paketnega računa, Izjavo o vključitvi, spremembi ali ukinitvi
paketa.
Drugi pojmi uporabljeni v tem dokumentu so opredeljeni v 2. točki Splošnih
pogojev.

paket dijak-študent – je namenjen vsem novim ali že obstoječim
uporabnikom transakcijskega računa pri hranilnici, v starosti od 15-26. leta (ki
status izkazujejo s potrdilom o statusu dijaka ali študenta) in vključuje:
- osebni račun: odprtje in mesečno vodenje
- elektronska banka: pristopnina in mesečna uporaba
- Mastercard debetna kartica: izdaja, redne menjave, uporaba
- trajniki: neomejeno
- direktne bremenitve: neomejeno
- 3 dvigi gotovine mesečno na kateremkoli bančnem avtomatu v Sloveniji*
- elektronski nalogi – domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije
do 50.000 EUR: do 5 mesečno
- brezplačna takojšnja plačila preko aplikacije Flik Pay

2.
PRISTOP K PAKETU
K paketu lahko pristopi obstoječi ali novi uporabnik transakcijskega računa pri
hranilnici. Uporabnik pristopi k paketu s podpisom Izjave o vključitvi,
spremembi ali ukinitvi paketa na transakcijskem računu (Izjava). Izjava za
vključitev paketa stopi v veljavo s prvim dnem naslednjega meseca, ko
hranilnica začne ali preneha obračunavati nadomestilo za paket in istega dne
preneha ali začne obračunavati posamična nadomestila za produkte v okviru
paketa. Enaka pravila veljajo ob spremembi paketa, ko hranilnica s prvim
dnem naslednjega meseca po podpisu Izjave za spremembo paketa preneha
obračunavati nadomestilo za obstoječi paket in iz paketa izključi storitve in
produkte veljavne za obstoječi paket in prične obračunavati nadomestilo za
nov paket in preneha obračunavati posamična nadomestila za storitve in
produkte vključene v nov paket. Prehod med posameznimi vrstami računov
ali ukinitev paketa se obračuna v skladu za vsakokrat veljavno Tarifo.

4.
VELJAVNOST IN PRENEHANJE VELJAVNOSTI PAKETA
Paket začne ali preneha veljati s prvim delovnim dnem naslednjega
koledarskega meseca ne glede na datum podpisa Izjave za vključitev paketa
in velja, dokler imetnik paketa ne izpolni Izjave za ukinitev paketa ali kako
drugače poda pisne izjave, da ne želi biti več imetnik paketa.

Uporabnik transakcijskega računa ima na enem računu istočasno lahko le en
paket.

6.
SPREMEMBA PAKETA
Kadar imetnik paketa želi uporabljati drug paket, mora podati Izjavo za
spremembo paketa. Veljavnost novega paketa nastopi prvi delovni dan v
naslednjem mesecu do 12h. V primeru, da se imetnik paketa v prvih 12
mesecih po pristopu k paketu odloči za spremembo vrste paketa, se
sprememba obračuna skladno z vsakokrat veljavno Tarifo.

Imetnik paketa za uporabo paketa plačuje enotno mesečno nadomestilo, kot
je določeno v vsakokrat veljavni Tarifi hranilnice.
3.

VRSTE PAKETOV

e-paket – je namenjen vsem novim ali že obstoječim uporabnikom
transakcijskega računa pri hranilnici in vključuje:
- osebni račun: odprtje in mesečno vodenje
- elektronska banka: pristopnina in mesečna uporaba
- Mastercard debetna kartica: izdaja, redne menjave, uporaba
- trajniki: neomejeno
- direktne bremenitve: neomejeno
- 3 dvigi gotovine mesečno na kateremkoli bančnem avtomatu v Sloveniji*
- elektronski nalogi – domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije
do 50.000 EUR: do 10 mesečno
e-paket s plačilno kartico Mastercard z odloženim plačilom – je namenjen
vsem novim ali že obstoječim uporabnikom transakcijskega računa pri
hranilnici in vključuje:
- osebni račun: odprtje in mesečno vodenje
- elektronska banka: pristopnina in mesečna uporaba
- Mastercard debetna kartica: izdaja, redne menjave, uporaba
- trajniki: neomejeno
- direktne bremenitve: neomejeno
- 3 dvigi gotovine mesečno na kateremkoli bančnem avtomatu v Sloveniji*
- elektronski nalogi – domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije do
50.000 EUR: do 10 mesečno
- Mastercard kreditna kartica z odloženim plačilom: izdaja, redne menjave,
uporaba
paket standard – je namenjen vsem novim ali že obstoječim uporabnikom
transakcijskega računa pri hranilnici in vključuje:
- osebni račun: odprtje in mesečno vodenje
- Mastercard debetna kartica: izdaja, redne menjave, uporaba
- trajniki: neomejeno
- direktne bremenitve: neomejeno
- 3 dvigi gotovine mesečno na kateremkoli bančnem avtomatu v Sloveniji*
- papirnati nalogi (UPN) – domače in regulirane čezmejne plačilne
transakcije do 50.000 EUR: do 6 mesečno

5.
NEAKTIVNI PRODUKTI IN STORITVE PAKETA
Vse produkte in storitve, ki so sestavni del paketa in jih imetnik paketa ob
podpisu Izjave za vključitev za paket ne uporablja (t. i. neaktivni produkti),
lahko imetnik paketa v času trajanja paketa kadar koli začne uporabljati brez
dodatnega plačila nadomestila, če je nadomestilo vključeno v strošek paketa.
Vsi drugi produkti ali storitve, ki ne sodijo v posamezen paket in jih imetnik
paketa želi dodatno uporabljati, se obračunajo po vsakokrat veljavni Tarifi
hranilnice.

7.
UKINITEV
Kadar imetnik paketa želi ukiniti paket, mora podati Izjavo za ukinitev paketa
V primeru ukinitve paketa se vsak aktiven produkt ali storitev, ki je del paketa
in jo imetnik paketa želi še naprej uporabljati, obračunava v skladu z vsakokrat
veljavno Tarifo hranilnice s prvim delovnim dnem naslednjega koledarskega
meseca. Hranilnica lahko pisno odstopi od vodenja paketa z odpovednim
rokom 15 dni, če ugotovi, da je imetnik paketa ravnal v nasprotju z določili
katere koli pogodbe sklenjene s hranilnico, v nasprotju s splošnimi pogoji za
vodenje transakcijskega računa in opravljanja plačilnih storitev, s temi
splošnimi pogoji ali veljavnimi predpisi. Z odpovedjo paketa hranilnica ukine
tudi vse produkte in storitve hranilnice, ki so vključene v paket. V primeru
ukinitve paketnega računa s strani komitenta v prvih 12 mesecih po otvoritvi,
se ukinitev obračuna skladno s Tarifo.
8.
KONČNE DOLOČBE
V primeru, da bo hranilnica spremenila te splošne pogoje, bo o tem imetnika
paketa seznanila pisno po pošti (na izpisku) ali preko elektronske banke dva
meseca pred uveljavitvijo spremenjenih splošnih pogojev. Spremembo
splošnih pogojev bo objavila tudi na spletni strani hranilnice.
Če imetnik paketa ne soglaša s spremembami teh splošnih pogojev, lahko
brez odpovednega roka in plačila nadomestila za spremembo ali ukinitev
paketa odstopi od pogodbe, sklenjene na podlagi teh splošnih pogojev.
Odstop od pogodbe imetnik paketa poda z Izjavo o ukinitvi paketa najkasneje
do zadnjega delovnega dne pred določenim dnem začetka veljavnosti
spremembe. Če imetnik v tem roku ne sporoči, da se s spremembami ne
strinja, se šteje, da s spremembami soglaša.
Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni tudi na spletnih straneh
hranilnice in so na voljo v vseh poslovalnicah hranilnice.
Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe. S podpisom Izjave uporabnik
potrjuje, da je bil z njimi seznanjen pred sklenitvijo pogodbe in da z njimi v
celoti soglaša.
Ti splošni pogoji veljajo od 01.03.2022 dalje.

* nefinančne transakcije se obračunajo v skladu s Tarifo nadomestil za potrošnike
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