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POSEBNI POGOJI PONUDBE DOBROŠLICE 
 

1. Splošno 

 

Izdajatelj teh Posebnih pogojev je: Primorska hranilnica Vipava 

d.d., Glavni trg 15, 5271 Vipava, www.phv.si, matična številka: 

5214246, identifikacijska številka za DDV: SI78184495 (v 

nadaljevanju Hranilnica). Hranilnica 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 Hranilnice je 

Banka Slovenije. 

 

Ti Posebni pogoji dopolnjujejo vsakič veljavne Splošne pogoje 

paketnih računov – potrošniki in Splošne pogoje paketnih računov 

– pravne osebe, podjetniki, zasebniki in društva in so sestavni del 

obrazca »Izjava o seznanjenosti s Posebnimi pogoji Ponudbe 

dobrodošlice«. Obrazec ima skupaj s temi Posebnimi pogoji značaj 

pogodbe. Šteje se, da uporabnik s podpisom Obrazca potrjuje, da 

je bil s temi Posebnimi pogoji seznanjen pravočasno in na način, 

da je imel dovolj časa, da se je pred podpisom Obrazca seznanil z 

njimi in da z njimi v celoti soglaša in jih sprejema. 

 

Sestavni del teh Posebnih pogojev so: 

• Tarifa nadomestil storitev za potrošnike in Tarifa nadomestil 

storitev za poslovne subjekte (v nadaljevanju Tarifa), 

• Splošni pogoji paketnih računov – potrošniki in Splošni pogoji 

paketnih računov – pravne osebe, podjetniki, zasebniki in 

društva, 

• Splošni pogoji za vodenje transakcijskega računa in 

opravljanje plačilnih storitev za potrošnike oz. Splošni pogoji 

za vodenje transakcijskega računa in opravljanje plačilnih 

storitev za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in društva. 

 

Definicije, uporabljene v teh Posebnih pogojih, imajo enak pomen 

kot definicije, uporabljene v Splošnih pogojih paketnih računov – 

potrošniki in Splošnih pogojih paketnih računov – pravne osebe, 

podjetniki, zasebniki in društva oziroma Splošnih pogojih za 

vodenje transakcijskega računa in opravljanje plačilnih storitev za 

potrošnike in Splošnih pogojih za vodenje transakcijskega računa 

in opravljanje plačilnih storitev za pravne osebe, podjetnike, 

zasebnike in društva, razen če je v teh splošnih pogojih izrecno 

določeno drugače. Za vse, kar ni posebej ali drugače urejeno s 

temi posebnimi pogoji, se uporabljajo v prejšnjem stavku navedeni 

splošni pogoji in vsi drugi splošni pogoji in pogodbe, ki so kakorkoli 

povezane ter urejajo opravljanje posameznih storitev.  

 

2. Opredelitev pojmov 

 

Posamezni pojmi, uporabljeni v teh splošnih pogojih imajo 

naslednji pomen: 

Hranilnica je Primorska hranilnica Vipava d.d. 

Uporabnik računa je potrošnik, zasebnik, podjetnik, pravna oseba 

ali društvo, ki uporablja plačilne storitve kot plačnik ali prejemnik 

plačila in ki s hranilnico sklene Okvirno pogodbo. 

Transakcijski račun (TRR) je plačilni račun, ki ga odpre in vodi 

Hranilnica za Uporabnika računa, za namen izvrševanja plačilnih 

 
1 Transakcijski račun namenjen aktivni uporabi (prejemanju rednih prilivov, 

izvrševanju plačilnih transakcij in drugim namenom, povezanim z 
opravljanjem bančnih storitev) ter ne zgolj hrambi denarja. 

transakcij v domači valuti in za druge namene, povezane z 

opravljanjem bančnih storitev. 

Okvirna Pogodba je Okvirna pogodbo o opravljanju plačilnih 

storitev (za potrošnike) oziroma Pogodba o odprtju in vodenju 

transakcijskega računa (za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in 

društva), ki jo podpišeta hranilnica in Uporabnik in na podlagi 

katere hranilnica Uporabniku odpre Transakcijski račun. 

Obrazec je obrazec »Izjava o seznanjenosti s Posebnimi pogoji 

Ponudbe dobrodošlice«, ki ima značaj pogodbe. 

Paket združuje več različnih produktov in storitev hranilnice. Paketi 

so definirani in opredeljeni v Splošnih pogojih paketnih računov – 

potrošniki in Splošni pogoji paketnih računov – pravne osebe, 

podjetniki, zasebniki in društva. 

Tarifa je vsakokrat veljavna Tarifa nadomestil storitev za 

potrošnike oz. Tarifa nadomestil storitev za poslovne subjekte. 
Tarifa je objavljena na spletni strani hranilnice (www.phv.si) in 

dostopna v vseh poslovnih enotah hranilnice. 

 

3. Opis »Ponudbe dobrodošlice«   

 

Primorska hranilnica Vipava d.d. v okviru »Ponudbe dobrodošlice« 

vsem novim Uporabnikom računa nudi ugodnost v obliki 

brezplačnega vodenje Transakcijskega računa za časovno 

omejeno obdobje. Ugodnost lahko koristijo: 

 

fizične osebe, ki izpolnjujejo vse spodaj navedene pogoje: 

• v hranilnici na novo odprejo osebni transakcijski račun1 na 

katerem je evidentiran Paket,  

• podpišejo zahtevek za zamenjavo banke na Primorsko 

hranilnico Vipava d.d. ali samostojno zagotovijo prejemanje 

rednih mesečnih prejemkov na novo odprti transakcijski račun 

pri hranilnici; 

 

pravne osebe, podjetniki, zasebniki, društva, ki izpolnjujejo vse 

spodaj navedene pogoje: 

• v hranilnici na novo odprejo poslovni transakcijski račun na 

katerem je evidentiran Paket. 

  

Hranilnica v času trajanja akcijske ponudbe zagotovi novim 

Uporabnikom računa, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka 

ugodnost v obliki brezplačnega vodenja transakcijskega računa za 

obdobje 12 (dvanajst) mesecev za transakcijski račun fizične 

osebe in 6 (šest) mesecev za transakcijski račun pravne osebe/ 

podjetnika/ zasebnika/ društva. Kot prvi mesec ugodnosti, se šteje 

mesec, v katerem Uporabnik računa s hranilnico sklene Okvirno 

pogodbo, na podlagi katere hranilnica odpre transakcijski račun.  

 

Po izteku prvih 12 (dvanajst) oziroma 6 (šest) mesecev se 

Uporabniku računa prične obračunavati redno mesečno 

nadomestilo izbranega Paketa v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo 

hranilnice. 

 

4. Trajanje akcije 

 

Akcijska ponudba traja od 01.02.2023 do preklica.  

 

 

 

http://www.phv.si/
http://www.bsi.si/
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5. Zaprtje transakcijskega računa  

 

Uporabnik računa lahko kadarkoli pisno odpove Okvirno pogodbo 

in zapre račun. V primeru, da to stori pred iztekom 12 (dvanajst)  

mesecev od datuma odprtja transakcijskega računa, na katerem je 

evidentirana ugodnost, je ob odpovedi hranilnici dolžan poravnati 

vse ugodnosti, ki jih je pridobil na temelju »Ponudbe dobrodošlice«. 

Ker pomeni, da hranilnici dolguje vsa nadomestila za vodenje 

transakcijskega računa od dneva odprtja do dneva zaprtja 

transakcijskega računa. 

 

Nadomestila se zaračunajo po Tarifi, veljavni v obdobju veljavnosti 

Okvirne pogodbe. 

 

Hranilnica bo za znesek nadomestil obremenila transakcijski račun 

Uporabnika računa, če pa to ne bo mogoče, je Uporabnik računa 

dolžan dolgovani znesek plačati sam.  

 

6. Končne določbe 

 

Ti posebni pogoji veljajo od 03.02.2023 naprej in se uporabljajo za 

pogodbena razmerja, sklenjena od tega dne naprej. 


