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Gorenjska banka d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, Kranj, ID številka za DDV SI42780071, kot ponudnik plačilnih storitev 

(v nadaljevanju: banka)  

 

in 

             
(ime in priimek ter naslov imetnika računa, datum in kraj rojstva, davčna številka, v nadaljevanju: uporabnik) 

 

 

 

 

skleneta 

 

POGODBO O OPRAVLJANJU PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKA ŠT.:  
 

1. člen 

S to pogodbo se podrobneje dogovorijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med banko in potrošnikom 

kot uporabnikom v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev. Način in pogoji opravljanja plačilnih storitev so določeni v 

Splošnih pogojih o opravljanju plačilnih storitev za potrošnike (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki jih izda banka in so 

sestavni del te pogodbe. 

Ta pogodba in splošni pogoji skupaj tvorijo okvirno pogodbo o opravljanju plačilnih storitev po Zakonu o plačilnih 

storitvah in sistemih. 

 

Vrste plačilnih storitev 

2. člen 

Banka bo uporabniku odprla enega od osebnih računov, navedenih v splošnih pogojih in pod pogoji iz splošnih 

pogojev. 

Banka bo glede na vrsto osebnega računa za uporabnika: 

− opravljala aktivnosti, ki omogočajo polog in dvig gotovine na/z osebnega računa in vse aktivnosti, ki so potrebne 

za upravljanje tega računa; 

− opravljala aktivnosti, ki omogočajo izvrševanje plačilnih transakcij v breme in v dobro osebnega računa pri banki 

ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev. 

Pogodbeni stranki se lahko posebej pisno dogovorita, da bo banka za uporabnika opravljala tudi druge, z zakonom 

dovoljene plačilne storitve. 

 

Obrestovanje 

3. člen 

Banka bo stanje denarnih sredstev na osebnem računu obrestovala v višini, na način in pod pogoji, kot je določeno v 

vsakokrat veljavnih splošnih pogojih. 

 

Nadomestila in stroški 

4. člen 

Banka ima pravico uporabniku zaračunati nadomestilo za opravljene plačilne storitve in dejanske stroške, ki jih bo 

imela v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev po tej pogodbi, v skladu z veljavno Tarifo nadomestil za plačilne storitve 

za potrošnike, ki je sestavni del te pogodbe.  

 

Nadomestila in dejanski stroški se ob zapadlosti vsakokratno poravnajo v breme razpoložljivega stanja denarnih 

sredstev na osebnem računu uporabnika. V kolikor se poravnava stroškov in nadomestil izvede v breme deviznih 
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denarnih sredstev, se menjava v domačo valuto izvede po tečaju in na način, kot je določeno v splošnih pogojih. 

 

Pooblastilo banki 

5. člen 

Uporabnik nepreklicno pooblašča banko, da lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila uporabniku iz 

razpoložljivega stanja denarnih sredstev na računu poplača katero koli svojo zapadlo in neplačano denarno terjatev do 

uporabnika, ki izvira iz katerega koli medsebojnega pravnega razmerja. Za zavarovanje poplačila zapadle in neplačane 

obveznosti banke iz predmetne pogodbe, uporabnik tudi zastavlja banki vsa sredstva na osebnem računu ali katerem 

koli drugem računu pri banki, ter vsa sredstva, ki jih banka prejme v korist uporabnika. Če to pogodbo sklene za 

uporabnika njegov zakoniti zastopnik, se zakoniti zastopnik poleg uporabnika kot imetnika osebnega računa solidarno 

zavezuje poravnati vse obveznosti imetnika do banke iz naslova te pogodbe. Banka lahko poravna obveznosti imetnika 

računa tudi iz katerega koli drugega dobroimetja zakonitega zastopnika pri banki. 

Predmetno pooblastilo predstavlja soglasje in odobritev banki za izvedbo plačilne transakcije na način in v obsegu, kot 

je predhodno navedeno. 

 

Trajanje in prenehanje pogodbe 

6. člen 

Ta pogodba je sklenjena za nedoločen čas. Uporabnik lahko kadar koli pisno odpove pogodbo z odpovednim rokom 

enega meseca. Banka lahko kadar koli pisno odpove pogodbo z odpovednim rokom dveh mesecev. 

 

Prehodne in končne določbe 

7. člen 

Uporabnik s podpisom pogodbe izjavlja, da je pred podpisom te pogodbe prejel splošne pogoje v papirni oziroma v 

elektronski obliki, da je bil seznanjen z njihovo vsebino, jih razume ter se z njimi v celoti strinja in soglaša, da mu banka 

posreduje splošne pogoje v elektronski obliki na njegov trajni nosilec podatkov. 

8. člen 

Uporabnik s podpisom te pogodbe izjavlja, da na dan podpisa te pogodbe ni insolventen, nima neporavnanih zapadlih 

obveznosti do banke in ni v postopku osebnega stečaja. To določilo ne velja v primeru spremembe katerekoli vrste 

računa v osebni račun za osebni stečaj. 

 

9. člen 

Za reševanje sporov iz te pogodbe je pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu banke. 

 

10. člen 

Pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka en izvod, in prične veljati, ko jo 

podpišeta obe pogodbeni stranki. 

 

 

Kraj in datum:  

 

Žig banke in podpis 

Podpis uporabnika / Zakonitega zastopnika       pooblaščene osebe 


