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POGOJI POSLOVANJA S POSLOVNO KARTICO ACTIVA MASTERCARD 

za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in osebe civilnega prava 
 

A. POGODBENO RAZMERJE 
 

I. Sklenitev pogodbenega razmerja 
1. S temi Pogoji poslovanja so določene pravice in obveznosti banke ter uporabnika in ostalih pogodbenih 

strank, povezanih z izdajo poslovne(-ih) plačilne(-ih) kartic(-e) Activa MasterCard (v nadaljevanju: kartica). 
Storitve banke predstavljajo eno od  plačilnih storitev, zato je Vloga za poslovanje s poslovno kartico Activa 
MasterCard (v nadaljevanju: Vloga) skupaj s temi Pogoji poslovanja sestavni del okvirne Pogodbe o 
opravljanju plačilnih storitev za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in osebe civilnega prava.  

2. Ti Pogoji poslovanja so sestavni del Vloge. Uporabnik in ostale pogodbene stranke s podpisom Vloge 
potrjujejo, da so navedene Pogoje poslovanja prejeli in da se z njimi strinjajo. 

3. V primeru nasprotij med določbami teh Pogojev poslovanja in določbami Pogodbe o opravljanju plačilnih 
storitev za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in osebe civilnega prava prevladajo določila teh Pogojev 
poslovanja. 

 
II. Kartica 
1. Banka bo v času veljavnosti pogodbenega razmerja izdajala kartice fizični osebi (v nadaljevanju: imetnik 

kartice), ki jo bo uporabnik pooblastil za razpolaganje s kartico in sicer na podlagi pravilno izpolnjene Vloge. 
Banka bo dostavila obrazce uporabniku na njegovo zahtevo. O odobritvi zahtevka iz Vloge odloča banka, ki 
lahko brez obrazložitve Vlogo pisno zavrne (lahko elektronsko).  

2. Uporabnik se zavezuje, da bo Vlogo pravilno izpolnil in da jo bo podpisal tudi imetnik kartice in/ali oseba, 
pooblaščena za spremljavo poslovanja s kartico prek spletne banke Link c. Uporabnik je dolžan preveriti 
identiteto osebe, ki tako vlogo podpisuje, kar potrdi na obrazcu za identifikacijo stranke, in ji izročiti Pogoje 
poslovanja, preden le-ta podpiše Vlogo. Če bi uporabnik kršil to svojo obveznost, je banki dolžan povrniti 
vsako škodo, ki bi ji zaradi tega nastala. 

3. Banka in uporabnik se strinjata, da za izkaz dejstva, da je posamezna kartica izdana zadošča Vloga, iz katere 
izhaja, da uporabnik zaproša banko za izdajo kartice.  

4. Uporabnik se zavezuje, da bo Vloge podpisoval njegov zakoniti zastopnik ali z njegove strani pooblaščene 
osebe. Izvirnik pooblastila in njegovih sprememb bo uporabnik posredoval banki najkasneje z Vlogo. 

 
III. Poravnavanje obveznosti 
1. Uporabnik se zavezuje poravnati vse obveznosti in stroške, ki nastanejo z uporabo kartic, izdanih na osnovi 

Vloge. Zaveza velja tudi v primeru, če imetniki kartic prekoračijo dovoljene limite, kot tudi če banka podatke 
o plačilnih transakcijah prejme po prenehanju pravice do uporabe kartice. 

2. Uporabnik bo banki plačeval vse svoje obveznosti enkrat mesečno skladno z načinom, opredeljenim na 
Vlogi.  
V primeru bremenitve TRR uporabnik pooblašča banko, da v breme transakcijskega računa opravi prenos 
sredstev za poplačilo vseh obveznosti na dan zapadlosti. Uporabnik se zavezuje, da bo redno zagotavljal 
zadostno kritje na svojem transakcijskem računu. Nalog za prenos sredstev s transakcijskega računa velja 
do pisnega preklica s strani uporabnika. 
Proračunski uporabniki poravnajo obveznosti po računu. Rok za plačilo računa je v 8-ih dneh od dneva 
izstavitve računa, izjema velja le za proračunske uporabnike, kjer je rok za plačilo računa v 30-ih dneh po 
prejemu računa. 
V  primeru, če rok za plačilo sovpada z dnem, ko se po zakonu ne dela, se kot rok za plačilo šteje naslednji 
delovni dan. 

3. Banka bo uporabniku od vsake zapadle in neporavnane obveznosti obračunavala zamudne obresti in sicer 
za čas od dneva zamude do dneva plačila. Zamudne obresti se obračunavajo po obrestni meri zakonskih 
zamudnih obresti, ki se spreminjajo v skladu z veljavnimi predpisi. V primeru, da stopnja zakonskih 
zamudnih obresti ni več zakonsko določena, je dolžan uporabnik na zapadle in neporavnane obveznosti, ki 
se lahko obrestujejo, plačati zamudne obresti, obračunane po zadnji veljavni zakonsko določeni zamudni 
obrestni meri.  

4. Uporabnik, porok(-i), pristopnik(-i) k dolgu in banka se dogovorita(-jo), uporabnik, porok(-i) in pristopnik(-i) 
k dolgu pa izrecno pooblašča(-jo) banko, da si le-ta lahko iz kateregakoli dobroimetja, vključno iz deviznega 
priliva, ki ga ima(-jo) pri banki, poplača terjatev po njeni zapadlosti. Med dobroimetja pri banki se štejejo 
tudi vsi prilivi in stanja na  transakcijskem računu, depoziti, vezane vloge in drugo dobroimetje, ne glede na 
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pogoje (npr. zapadlost), dogovorjene v zvezi s temi dobroimetji in pogoje, ki urejajo ta razmerja. Če je 
dobroimetje v tuji valuti, se za preračun uporabi tečaj, po katerem banka kupuje devize pri poslovanju s 
pravnimi osebami. Vse terjatve banke do  uporabnika, poroka(-ov) ali pristopnika(-ov) k dolgu po tem 
pogodbenem razmerju se skladno z določbo 5. odstavka 10. člena Zakona o sistemu jamstva za vloge (ZSJV) 
lahko pobotajo s terjatvijo uporabnika, poroka(-ov) ali pristopnika(-ov) k dolgu do banke iz naslova izplačila 
kritja zajamčene vloge. 

5. Uporabnik, porok(-i) in pristopnik(-i) k dolgu posebej pooblašča(-jo) banko in ji daje(-jo) nalog, da za plačilo 
zapadlih obveznosti po tem pogodbenem razmerju bremeni njegov katerikoli transakcijski račun, ki je odprt 
pri banki. V kolikor sredstva na računu(-ih) ne zadoščajo za poplačilo vseh zapadlih obveznosti, banka 
dnevno izvaja delne bremenitve do končnega poplačila obveznosti. 

6. Če uporabnikovo plačilo ne zadošča za poravnavo celotne zapadle obveznosti, se najprej poravnajo 
zamudne obresti od vseh stroškov, nadomestil, dajatev (npr. davkov, prispevkov, taks, pristojbin), nato 
stroški, nadomestila, dajatve (npr. davki, prispevki, takse, pristojbine), nato zamudne obresti od glavnice in 
nazadnje glavnica. 

7. Za primer, da ima uporabnik do banke zapadle obveznosti iz več različnih razmerij in njegovo plačilo ne 
zadošča za poravnavo vseh obveznosti, se pogodbeni stranki skladno s 1. odstavkom 287. člena 
Obligacijskega zakonika dogovorita, da se obveznosti poplačujejo po vrstnem redu, ki ga določi banka. 

 
IV. Zavarovanje 
1. Uporabnik se na zahtevo banke zaveže izročiti banki v zavarovanje svojih pogodbenih obveznosti menično 

izjavo in bianco menice, podpisane od pooblaščenih oseb, v številu, navedenem v menični izjavi oz. 
zagotoviti drugo obliko zavarovanja (npr. poroštvo, zastava depozita itd). 

2. Dajalec(-i) zavarovanja je(so) dolžan(-ni) opraviti vsa dejanja in plačati vse takse in druge pristojbine, 
potrebne za veljavno in pravočasno ustanovitev zavarovanja. V nasprotnem primeru lahko ta dejanja v 
njegovem(njihovem) imenu opravi banka, za kar je izrecno pooblaščena z Vlogo, dajalec(-i) zavarovanja in 
uporabnik pa se ji zavežeta(-jo) na prvi poziv povrniti vse stroške s tem v zvezi. 

3. Banka bo na poziv bodisi uporabnika bodisi dajalca zavarovanja po dokončnem poplačilu zavarovanih 
obveznosti in plačilu nadomestila skladno s tarifo banke, ki sta ga solidarno dolžna plačati uporabnik in 
dajalec(-i) zavarovanja, dajalcu(-em) zavarovanja izročila listino(-e), ki bo(-do) izkazovala(-e) prenehanje 
zavarovanja. 

4. Zavarovanja, ustanovljena na podlagi Vloge, veljajo tudi za vse druge kasnejše spremembe brez posebnega 
soglasja dajalca zavarovanja, če sprememba ne predstavlja povečanja obveznosti za dajalca zavarovanja. 

5. Če banka ugotovi, da se je kvaliteta ali obseg zavarovanja poslabšalo glede na zavarovanje ob sklenitvi 
pogodbenega razmerja in za banko zavarovanje ni več ustrezno, se uporabnik zavezuje na prvi poziv banke 
urediti dodatno zavarovanje oz. nadomestiti ali dopolniti obstoječe zavarovanje oz. poravnati obveznosti in 
stroške v višini in rokih, kot to določi banka. Predmet dodatnega zavarovanja ob svojem pozivu določi banka. 

6. V primeru zavarovanja z zastavno pravico, se Zastavitelj(-i) zavezuje(-jo), da zastavljenega premoženja ne 
bo(-do) odtujil(-i) ali kakorkoli drugače razpolagal(-i) z njim (ga obremenil(-i)) brez predhodnega pisnega 
soglasja banke in bo(-do) redno skrbel(-i) za vzdrževanje zastavljenega premoženja in ga ne bo(-do) 
uporabljal(-i) tako, da bi se zmanjševala njegova vrednost. 

 
V. Odpoved pogodbenega razmerja 
1. Vloga je sklenjena za nedoločen čas in jo lahko vsaka pogodbena stranka odpove s 30-dnevnim odpovednim 

rokom, ki prične teči z dnem vročitve pošiljke.  
2. Odpoved se v pisni obliki s priporočeno pošiljko dostavi nasprotni stranki.  
3. Po preteku odpovednega roka je uporabnik dolžan prerezati vse kartice izdane na tej podlagi in jih vrniti 

banki ter povrniti tudi vse obveznosti in stroške, ki bi dospeli po preteku veljavnosti Vloge. 

 
VI. Takse, davki in stroški 
1. Uporabnik se poleg nadomestil solidarno zavezuje plačati banki vse dejansko nastale stroške, povezane s 

sklenitvijo, spremembo in prenehanjem pogodbenega razmerja, z vzpostavitvijo, ohranjanjem in 
prenehanjem zavarovanj ter izterjavo, uveljavljanjem in zaščito njenih pravic in upravičenj iz pogodbenega 
razmerja, kot na primer, a ne izključno: notarske stroške, odvetniške stroške, morebitne stroške prevajanja, 
stroške zunanjih svetovalcev ali cenilcev, zavarovalne premije, upravne in sodne takse, druge dajatve in 
pristojbine… V primeru, da bi katerekoli stroške plačala banka, se zaveže na prvi poziv banke povrniti nastale 
stroške. Vsa zavarovanja, vzpostavljena na podlagi Vloge, krijejo tudi vse stroške iz te točke. 
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VII. Protikorupcijska klavzula 
1. Pogodbeni stranki izjavljata, da za njuno poslovno razmerje velja protikorupcijska klavzula z naslednjo 

vsebino: 
 

Pogodbeno razmerje je nično v primeru, da kdo v imenu ali na račun ene pogodbene stranke, predstavniku, 
zastopniku ali posredniku druge pogodbene stranke obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:  
- pridobitev posla ali  
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali  
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali  
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je eni ali obema pogodbenima strankama povzročena škoda ali 
je omogočena pridobitev nedovoljene koristi eni ali obema pogodbenima strankama, predstavniku ali 
zastopniku pogodbene stranke, posredniku pogodbene stranke ali tretji osebi. 

 
VIII. Obveznosti in pogodbena kazen 
Uporabnik se zavezuje: 
1. da bo v času veljavnosti pogodbenega razmerja nemudoma obveščal banko o vseh spremembah podatkov, 

ki jih je banka pridobila ob sklepanju in po sklenitvi pogodbenega razmerja, spremembah, ki bodo nastopile 

pri pooblaščenih podpisnikih finančne dokumentacije pri poslovanju z banko in spremembah, ki se vpisujejo 

v sodni register ter da bo banki na njeno zahtevo posredoval podatke, ki jih banka potrebuje za izvajanje  

Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma in druge zahtevane podatke,  

2. da bo na vsak pravno dopusten in zakonit način zagotovil, da bodo poplačila zapadlih terjatev banke iz tega 

pogodenega razmerja imela prednost pred kakršnimikoli izplačili lastnim družbenikom, 

3. da  bo pri izvrševanju svojih obveznosti po tem pogodbenem razmerju zagotovil banki najmanj enak položaj, 

kot ga imajo drugi njegovi upniki in opustil ali preprečil vsa dejanja ali dejanja povezanih oseb, ki bi imela za 

posledico neenakomerno poplačilo ali ugodnejši položaj drugih njegovih upnikov, 

4. da bo obveščal banko o svojem poslovanju in ji bo dal na vpogled vse podatke o periodičnih in letnih 

rezultatih poslovanja, vključno z revizorskim poročilom, ter ji omogočil vpogled v poslovanje,  

5. da bo obveščal banko o vseh dogodkih in okoliščinah, ki lahko vplivajo na izpolnjevanje obveznosti oziroma 

izvrševanje pravic po tem pogodbenem razmerju, 

6. in se nepreklicno odpoveduje pravici pobotanja svojih terjatev iz kateregakoli naslova do banke z njenimi 

terjatvami iz tega pogodbenega razmerja. 

Za stranske(-ga) dolžnika(-e) veljajo določila iz gornjih točk: 1., 5., za poroka (-e) in pristopnika(-e) k dolgu pa 
dodatno še določila iz gornjih točk 2., 3., 4., 6. 

 IX. Pravice banke  
Banka ima pravico: 
1. preverjati finančno poslovanje uporabnika, točnost predloženih podatkov, navedb uporabnika in 

izvrševanje določb tega pogodbenega razmerja s pregledom poslovnih knjig in druge dokumentacije 

uporabnika, 

2. posredovati podatke o pogodbenih strankah in podatke o poslu po tem  pogodbenem razmerju in s tem 

pogodbenim razmerjem povezanih pogodbah tretjim osebam: (i) kadar je to potrebno za izvrševanje, 

zavarovanje ali uveljavitev pravic iz tega pogodbenega razmerja (npr. zagotovitev poroštva, pristopa k 

dolgu, prevzema dolga, poizvedbe o naslovu/sedežu uporabnika), (ii) kadar banka razpolaga s terjatvijo iz 

pogodbe kot svojim premoženjem (npr. v okviru EUROSISTEMA, na podlagi Zakona o finančnih zavarovanjih, 

v okviru kritnega registra hipotekarnih ali komunalnih obveznic ali podobnega registra, zaradi odstopa 

terjatve oz. za podoben namen), (iii) kadar banka uveljavlja ali uresničuje pravice iz pogodbe zaradi 

neizpolnjevanja obveznosti posojilojemalca (npr. unovčevanje zavarovanj, obveščanje stranskih dolžnikov, 

poizvedovanje o premoženju in finančno-premoženjskem položaju posojilojemalca), (iv) s katerimi ima 

banka vzpostavljen informacijski sistem za bonitetno presojo komitentov, (v) svetovalcem, revizorjem, 

cenilcem in drugim z zakonom ali pogodbo pooblaščenim osebam, ki so v skladu z zakonom ali pogodbo 

dolžni varovati te podatke z enakim standardom varstva podatkov, kot velja za banko, (vi) pristojnim 

državnim organom ali inštitucijam, v vseh primerih, ko po mnenju banke v zvezi s sklepanjem ali 

izvrševanjem pogodbe obstajajo znaki kaznivih dejanj, prekrškov, korupcije ali drugih nedovoljenih ravnanj 

(npr., a ne izključno, kršitve pravil s področja pranja denarja, davčnih obveznosti …), (vii) Banki Slovenije v 
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skladu z Zakonom o centralnem kreditnem registru (ZCKR)  – v okviru tega se v primeru, da so pogodbene 

stranke tuji poslovni subjekti, vnesejo identifikacijski podatki o tujem poslovnem subjektu v register tujih 

poslovnih subjektov pri Banki Slovenije, ki jim dodeli enolične identifikacijske oznake, ki jih banka nato 

sporoči pogodbenim strankam. Identifikacijski podatki iz registra tujih poslovnih subjektov pri Banki 

Slovenije so dostopni vsem poročevalskim enotam v skladu z ZCKR, 

3. da v primerih, ko je to potrebno za izvrševanje ali uveljavitev tega pogodbenega razmerja in pravic banke iz 

tega pogodbenega razmerja, opravi poizvedbe pri pristojnih državnih organih, bankah, zavarovalnicah in 

ostalih tretjih osebah, katerim pogodbene stranke s podpisom Vloge dovoljuje(-jo) posredovanje takšnih 

podatkov banki proti predložitvi Vloge. Pogodbena (-e) stranka (-e) posebej pooblašča(-jo) banko, da za 

namen zavarovanja in izterjave terjatev banke po tem pogodbenem razmerju opravi poizvedbe o njihovem 

premoženju pri vseh javnih ali zasebnih pravnih ali fizičnih osebah ali osebah civilnega prava, državnih 

organih ali organih lokalnih skupnosti ali evropske skupnosti ali organizacijah, ki vodijo podatke ali 

razpolagajo s podatki o premoženju v Republiki Sloveniji ali v tujini. Hkrati pooblaščajo banko, da za namen 

zavarovanja in izterjave terjatev banke po tem pogodbenem razmerju pri ponudnikih plačilnih storitev in 

osebah, ki vodijo evidenco bančnih računov (FURS, AJPES), opravi poizvedbe o obstoju in vrsti bančnih 

računov (transakcijski, depozitni, devizni …) ter stanju in prometu na računih, odprtih v Republiki Sloveniji 

ali v tujini, 

4. prenesti Vlogo (122. čl. OZ) ali odstopiti vse ali del svoje terjatve iz tega pogodbenega razmerja in z njimi 

povezane stranske pravice na tretje osebe,  

5. brez odpovednega roka odpovedati to pogodbeno razmerje in/ali izvršiti blokacijo kartice in/ali znižati 

mesečni znesek zaupanja/okvirnega limita in/ali ukiniti njeno uporabo ter zahtevati takojšnjo poravnavo 

vseh obveznosti in stroškov, nastalih z uporabo kartice, njenim odvzemom in ukinitvijo, če uporabnik: 

 ali imetnik kartice ali morebitne ostale pogodbene stranke posreduje(-jo) banki podatke ali zagotovila, 

ki so v bistvenem delu nepopolna ali neresnična oz. kršijo zagotovila iz točke »Obveznosti in pogodbena 

kazen« teh Pogojev poslovanja, 

 ali imetnik kartice ali morebitne ostale pogodbene stranke kakorkoli kršijo določila teh Pogojev 

poslovanja ali ne izpolnjuje(-jo) obveznosti iz tega pogodbenega razmerja,  

 kljub opominu, ki ga prejme od banke, ne izpolnjuje katerekoli obveznosti po katerikoli drugi pogodbi 

sklenjeni z banko, 

 ali morebitni poroki / pristopniki k dolgu kljub opominu, ki ga prejme(-jo) od banke, ne nadomesti(-jo) 

v roku, ki ga določi banka, porabljene ali uničene menice in menične izjave 

 oz. če tretja oseba sproži postopke sodne ali izvensodne prodaje/unovčitve kateregakoli premoženja, 

danega v zavarovanje skladno s to pogodbo, 

 oz. če se uporabnikova kreditna sposobnost po lastni in samostojni oceni banke in njenje poslovne 

politike pomembno poslabša, zlasti, a ne izključno, če: uporabnik preneha z rednim poslovanjem ali 

postane po mnenju banke insolventen ali nelikviden ali prezadolžen ali se njegovo premoženje ali 

denarni tok po mnenju banke pomembno zmanjša ali je zoper uporabnika uveden postopek zaradi 

insolventnosti, likvidacijski, izvršilni, pravdni, postopek zavarovanja, upravni, kazenski oziroma drug 

postopek, ki bi po mnenju banke bistveno vplival na sposobnost izpolnjevanja  uporabnikovih obveznosti 

po tem pogodbenem razmerju. 

V primeru, da banka uveljavi svojo pravico do odpovedi pogodbenega razmerja ali ukinitve kartic(-e) iz 
gornje točke 5., mora uporabnik kartico nemudoma uničiti (prerezati) in jo vrniti banki ter takoj poravnati 
vse obveznosti in stroške, nastale z uporabo kartice, njenim odvzemom in preklicem.  
 
V primeru, da banka uveljavi svojo pravico znižanja mesečnega zneska zaupanja oz. blokade kartice, bo 
banka nemudoma pisno (lahko elektronsko) ali ustno obvestila uporabnika, le-ta pa je dolžan o izvedenem 
ukrepu obvestiti vse imetnike kartice. Šteje se, da je kartica blokirana oz. mesečni znesek zaupanja znižan, 
ko je bilo obvestilo o spremembi poslano uporabniku na naslov iz Vloge oziroma na naslov, če in ki ga je 
pogodbena stranka naknadno sporočila banki. V primeru, da se uporabnik ne strinja z omenjeno 
spremembo, ima pravico da odpove pogodbeno razmerje z enomesečnim odpovednim rokom. 
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Pogodbeni(-e)  stranki(-e)  se izrecno dogovorita(-jo), da ima banka v primeru nastopa okoliščin, ki jo 
opravičujejo do odpovedi tega pogodbenega razmerja, pravico odpovedati vse pogodbe, sklenjene z 
uporabnikom in zahtevati takojšnje plačilo celotnega preostalega dolga po teh pogodbah. 
 
V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov bo banka obdelovala osebne podatke strank iz Vloge 
(uporabniki), ki jih pridobi ob sklenitvi in izvajanju tega pogodbenega razmerja, za namene izvajanja tega 
pogodbenega razmerja (spremljava, poročanje, izterjava) in vseh drugih poslovnih razmerij z uporabnikom.  

X. Končne določbe  
1. Vsa obvestila oz. pisanja v zvezi s tem pogodbenim razmerjev bo banka pošiljala na naslov(-e) pogodbenih 

strank, naveden(-e) v Vlogi.  
Pogodbene stranke izrecno soglašajo, da se pisanje, ki jim ga ni bilo mogoče vročiti (ga ne želi prevzeti; je 
preseljen itd.) šteje za vročeno, če ga banka pošlje s priporočeno pošiljko s povratnico na naslov iz Vloge 
oziroma na naslov, če in ki ga je pogodbena stranka naknadno sporočila banki. Za dan vročitve se šteje dan 
oddaje pisanja na pošto.  

2. Dovoljenja, soglasja in pooblastila pogodbenih strank za obdelavo osebnih podatkov so dana in veljajo tudi 
v korist oseb, ki so pridobile pravice banke iz tega pogodbenega razmerja, s cesijo ali katerim koli drugim 
pravnim poslom ali na podlagi univerzalnega ali singularnega pravnega nasledstva. 

3. Vse spore iz tega pogodbenega razmerja bo reševalo stvarno pristojno sodišče po sedežu banke. Ne glede 
na določbo iz prejšnjega stavka lahko banka svoje pravice iz tega pogodbenega razmerja uveljavlja pri 
vsakem drugem, za uporabnika ali morebitne druge pogodbene stranke pristojnem sodišču.  

4. Stranki(-e) se dogovorita(-jo) za uporabo slovenskega prava. 
5. Morebitna neveljavnost posamezne določbe teh Poslovnih pogojev ali nezmožnost njene izvršitve ne vpliva 

na veljavnost drugih določb teh pogojev. 
 

B. IZDAJA IN UPORABA KARTIC-E 
 
 

I. Izdajanje kartic 
1. Poslovno(-e) kartico(-e) Activa MasterCard (v nadaljevanju: kartica) izda banka skladno s sklenjeno Vlogo, katere 

sestavni del so ti Pogoji poslovanja. 
2. Podjetje, podjetnik, zasebnik ali oseba civilnega prava (v nadaljevanju: uporabnik) banki predloži Vlogo za izdajo kartice 

osebi, ki je polnoletna oseba ter jo pooblasti za poslovanje s kartico (v nadaljevanju: imetnik kartice) do višine 
mesečnega zneska zaupanja, ki ga je uporabnik za vsakega imetnika kartice navedel v vlogi. Uporabnik je dolžan v pisni 
obliki sporočiti banki vsako spremembo podatkov, ki so bili vpisani na vlogi v 8-ih dneh od nastanka spremembe. 

3. O vlogi za izdajo kartice odloča banka. Banka lahko brez obrazložitve zavrne izdajo kartice. 
4. Ob prejemu kartice mora imetnik kartice podpisati kartico s kemičnim svinčnikom. Nepodpisana kartica je neveljavna. 
5. Banka imetniku kartice poleg kartice izda tudi osebno številko ali PIN (v nadaljevanju: PIN), ki jo imetnik kartice 

potrebuje za uspešno opravljanje transakcij.  Banka pošlje imetniku kartice izdelano kartico ter ločeno PIN s priporočeno 
pošto na naslov, ki ga imetnik kartice navede na Vlogi. Če imetnik kartice na vlogi označi, da želi kartico prevzeti osebno 
na banki, mu bančni delavec izroči kartico in PIN v zapečateni ovojnici, imetnik kartice pa se mora pri prevzemu 
prepričati, da je ovojnica res zaprta in nepoškodovana. Prevzem kartice in ovojnice s PIN-om imetnik kartice potrdi s 
podpisom.  

6. Uporabnik plačuje za kartico letno članarino in druge stroške, ki nastanejo pri poslovanju s kartico. Višina članarine,  
drugi stroški ter način plačila so določeni z vsakokrat veljavno Tarifo nadomestil za plačilne storitve za pravne osebe, 
podjetnike, zasebnike in osebe civilnega prava  (v nadaljevanju: Tarifa), ki je objavljena na spletni strani banke in v 
poslovalnicah. 

7. Veljavnost kartice je štiri leta. Po poteku veljavnosti kartice se le-ta, v primeru da uporabnik posluje skladno s temi pogoji 
poslovanja, obnovi avtomatsko za nadaljnja 4 leta. V kolikor uporabnik tega ne želi, mora pisno odpovedati kartico vsaj 
30 dni pred potekom veljavnosti kartice, v nasprotnem primeru se šteje, da se strinja z obnovo kartice in se zavezuje 
plačati letno članarino. V primeru odpovedi kartice je uporabnik dolžan najkasneje na dan poteka veljavnosti kartice 
slednjo prerezati,  jo izročiti banki in poravnati obveznosti iz tega poslovnega sodelovanja. 

 

II. Uporaba kartice 
1. Zaradi varnosti poslovanja s kartico, je imetnik kartice dolžan kartico in PIN skrbno hraniti in z njima odgovorno ravnati. 

Imetnik kartice je dolžen obvestilo o PIN-u uničiti takoj po prejemu, PIN si mora zapomniti, ga ne zapisati na kartico, 
nikomur ga ne sme razkriti ali dovoliti njegovo uporabo, ob nastanku škodnega dogodka PIN ne sme biti dostopen tretji 
osebi. Imetnik kartice mora kartico uporabljati v skladu s temi pogoji. Kartica je neprenosljiva, uporablja jo lahko 
samoimetnik kartice. Za vse posledice zlorabe kartice in/ali PIN-a sta banki solidarno odgovorna uporabnik in imetnik 
kartcie. 
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2. S kartico je možno plačevati blago in storitve na vseh označenih mestih Active in MasterCard-a v državi ter prodajnih 
mestih MasterCard v tujini, pri čemer se imetnik kartice obvezuje, da bo upošteval njej odobreni mesečni znesek 
zaupanja in dnevnih limitov. 

3. Za plačilo blaga in storitev izstavi prodajno mesto potrdilo o nakupu, ki ga imetnik kartice potrdi s podpisom ali vnosom 
PIN-a. Podpis mora biti enak podpisu na kartici. Imetnik kartice s svojim podpisom na potrdilu oziroma vnosom 
pravilnega PIN-a potrjuje, da je znesek pravilen, da soglaša z izvršitvijo plačilne transakcije in se zavezuje, da ga bo 
poravnal v skladu z Vlogo in temi pogoji poslovanja. Kopijo potrdila zadrži imetnik kartice za svojo evidenco.  
Če je kartica nadgrajena z brezstično tehnologijo, lahko imetnik kartice poravnava obveznosti na prodajnem mestu 
brez stika kartice in POS terminala, če je tudi POS terminal temu prilagojen. Do določenega mejnega zneska, ki se lahko 
razlikuje med državami, se transakcija lahko izvede tudi brez vnosa PIN številke. 
Imetnik kartice mora zaradi varnosti poslovanja s kartico skrbeti, da se vsi postopki na prodajnem mestu izvajajo v 
njegovi prisotnosti.  

4. Določila iz predhodne točke ne veljajo v primerih nakupov preko spletne trgovine, kataloške in telefonske prodaje. V 
primeru takšnega poslovanja fizična prisotnost kartice ni možna kar pomeni, da se potrdilo o nakupu ne izda. 
Imetnik kartice opravi nakup preko spletne trgovine s posredovanjem podatkov o številki in veljavnosti kartice ter 
varnostne kode. Če je spletna trgovina označena z logom MasterCard SecureCode za varno plačevanje, pa imetnik 
kartice opravi nakup z vnosom enkratne 8-mestne številke, ki jo generira s pomočjo OTP generatorja enkratnih gesel 
ali prek mobilne aplikacije GBToken.  

5. Imetnik kartice lahko s kartico in z uporabo PIN-a doma ter v tujini dviga gotovino v okviru danih limitov v tistih bankah 
in na bankomatih, ki imajo oznako MasterCard.  
 

III. Obveščanje uporabnika, plačila računov in stroškov 
1. O dospelih obveznostih, nastalih doma in v tujini, bo banka uporabnika obveščala z obvestilom enkrat mesečno.   

Opravljene transakcije s kartico je možno spremljati tudi preko elektronske banke LINK c, za kar mora uporabnik 
pooblastiti fizično osebo v oddani Vlogi. Za dodatne informacije v zvezi s spletno banko je uporabniku na voljo pomoč 
spletni banki na tel. 04/2084-312, od ponedeljka do petka od 7 – 21h. 
Imetnik kartice je lahko o opravljenih transakcijah s kartico obveščen tudi preko SMS sporočil na mobilni telefon, kar 
mora biti označeno na Vlogi. 

2. Obveznosti, ki nastanejo z uporabo kartice, bo uporabnik poravnaval na način, kot je dogovorjeno med banko in 
uporabnikom in navedeno na Vlogi. Obveznosti se poravnavajo v domači valuti. Obveznosti, ki nastanejo z uporabo 
kartice v državah izven euro območja, se v euro preračunajo po tečaju mednarodnega sistema MasterCard. 

 
3. Za dvig gotovine na bančnih avtomatih ali v banki uporabnik plača nadomestilo v skladu s pravili poslovanja MasterCard 

sistema in veljavno Tarifo. 
4.  Če uporabnik v 60-tih dneh po nakupu ali dvigu gotovine ni obveščen o nastali obveznosti, je dolžan o tem obvestiti 

banko.  
 

IV. Reklamacije 
1. Za reševanje reklamacij v zvezi z uporabo kartice in posredovanje informacij je pristojna banka. 
2. Banka ni odgovorna za kakovost blaga in storitev, ki jih imetnik kartice plačuje s kartico in reklamacije, ki jih ima 

uporabnik do prodajnega mesta. Imetnik kartice neposredno na prodajnem mestu reklamira nesporazume in napake, 
banki pa je uporabnik dolžan poravnati obveznosti ne glede na spor s prodajnim mestom. 

3. Če je reklamacija neupravičena, bo banka zaračunala stroške reklamacije uporabniku. 
 

V. Blokacija ter ukinitev uporabe kartice na zahtevo uporabnika ali imetnika kartice 
1. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva začasno blokacijo kartice ali dokončno ukinitev njene uporabe. V primeru ukinitve 

uporabe kartice mora uporabnik kartico prerezati in obvezno vrniti banki; v takšnem primeru se za dan ukinitve uporabe 
kartice šteje dan, ko banka prejme kartico.  

2. O uničenju, poškodbi, izgubi ali kraji kartice je uporabnik ali imetnik kartice dolžan takoj osebno ali pisno obvestiti banko 
oziroma servisni center Activa na telefonsko številko 05/6661-256. Če imetnik kartice sumi, da mu je bila kartica 
ukradena, to prijavi na najbližji policijski postaji. 
Banka bo na dan prejema obvestila izvršila blokacijo kartice. Telefonsko prijavo mora uporabnik v 7 dneh pisno potrditi 
prek vloge ter v primeru kraje ali zlorabe priložiti kopijo prijave policiji. Banka in uporabnik se dogovorita o izdaji nove 
kartice ali deblokaciji kartice, za kar uporabnik banki predloži vlogo. 
Banka prevzema finančno odgovornost za škodo, nastalo zaradi izgube ali kraje kartice od trenutka izvršene prijave o 
izgubi ali kraji kartice, razen v primeru, da je imetnik kartice ravnal malomarno in v nasprotju s temi Pogoji poslovanja. 
Do trenutka prijave izgube ali kraje kartice nosi finančno odgovornost za škodo uporabnik, vendar le do zneska 50,00 
EUR. Če imetnik kartice ni ravnal v skladu s temi Pogoji poslovanja, je do trenutka prijave v celoti in brez omejitve zneska 
odgovoren za škodo. 
 

VI. Prenehanje pravice uporabe 
1. Lastnik kartice je banka, uporabnik mora na zahtevo banke vrniti kartico. 
2.  Banka lahko zniža znesek zaupanja, blokira kartico ali prekliče uporabo kartice iz razlogov, navedenih v teh Pogojih 

poslovanja v 5. točki točke z nazivom Pravice banke, v primeru suma, da je bila kartica uporabljena na prodajnem mestu 
s strani tretje osebe ali je imetnik kartice na kakršenkoli način zlorabil ali omogočil zlorabo kartice.  

3.  V primeru dokončnega preklica uporabe kartice mora uporabnik kartico razrezati in vrniti banki.  



 

N-PK-1.5  Pogoji poslovanja s poslovno kartico Activa MasterCard 
 

 7 
 

 

4. Banka obvesti mrežo prodajnih mest o prepovedi uporabe kartice. Na podlagi pooblastila banke se lahko kartico 
odvzame tudi na prodajnem mestu. 
 

VII. Končne določbe 
1. Pravice in obveznosti uporabnika in ostalih pogodbenih strank ter imetnikov kartic po teh Pogojih poslovanja začnejo 

teči z dnem izdaje kartice. 
2. Če uporabnik odstopi od Vloge za izdajo kartice v obdobju od dneva oddaje vloge do dneva prejema kartice, je dolžan 

banki povrniti stroške, ki so nastali pri postopku izdaje. 
3. Podatki, ki se nanašajo na poslovanje s kartico, so poslovna skrivnost banke. Banka daje podatke o poslovanju s kartico 

le uporabniku, imetniku kartice, upravičencem v skladu z veljavnimi predpisi ter za potrebe avtomatskega vodenja 
kartice. Uporabnik pooblašča banko v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, da lahko uporablja njegove 
podatke in pridobi te podatke od upravljalca zbirke osebnih podatkov, če spremembo le-teh ne bo sporočil banki sam. 
Podatke sme banka uporabljati izključno za potrebe njegovega poslovanja v okviru medsebojnega odnosa po sklenitvi 
pogodbe in velja do prenehanja poslovnega sodelovanja uporabnika z banko po sklenjeni pogodbi. 

4. Banka lahko v skladu s svojo poslovno politiko spreminja te Pogoje poslovanja v skladu s Splošnimi pogoji o opravljanju 
plačilnih storitev za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in osebe civilnega prava.  
Če uporabnik obdrži kartico tudi po dnevu začetka veljavnosti sprememb teh Pogojev poslovanja se šteje, da z njimi 
soglaša. Uporabnik, ki v spremenjenih pogojih ne želi več poslovati s kartico, je dolžan o tem obvestiti banko, kartico 
prerezati in jo takoj vrniti ter poravnati obveznosti iz tega poslovnega razmerja. Z dnem prejema obvestila in kartice, 
vendar ne pred dokončnim poplačilom obveznosti iz tega pogodbenega razmerja, Vloga preneha veljati. 

 

 
Kranj, 7.11.2020                       Gorenjska banka d.d., Kranj 

           


