
 
 
 

 

SPLOŠNI POGOJI ZA IZVRŠITEV ENKRATNE PLA
 
 

SPLOŠNO 
 
S temi splošnimi pogoji so opredeljene pravice in
obveznosti banke in uporabnika v zvezi z izvršitvijo 
enkratne plačilne transakcije. 
 

OPREDELITEV POJMOV 
 
Posamezni pojmi, uporabljeni v teh splošnih 
pogojih, imajo naslednji pomen: 
Izdajatelj teh splošnih pogojev je 
d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, 
elektronski naslov: info.si@addiko.com
nadaljevanju: banka). 
Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki opravlja 
enkratno plačilno transakcijo kot pla
prejemnik plačila in torej z banko nima sklenjen
pogodbe o transakcijskem računu.   
Plačnik je pravna ali fizična oseba, ki izda pla
nalog za izvedbo plačilne transakcije ali zagotovi 
soglasje k izvršitvi plačilnega naloga, ki ga izda 
prejemnik plačila. 
Prejemnik plačila je fizična ali pravna 
predvideni prejemnik denarnih sredstev, ki so bila 
predmet plačilne transakcije. 
Plačilna transakcija je dejanje pologa, prenosa ali 
dviga denarnih sredstev, ki ga odredi plačnik ali je 
odrejena v njegovem imenu ali jo odredi prejemnik 
plačila, pri čemer je izvršitev plačilne transakcije 
prek ponudnika plačilnih storitev neodvisna od 
osnovnih obveznosti med plačnikom in 
prejemnikom plačila. 
Domača plačilna transakcija 
transakcija, pri kateri plačnikov ponudnik plačilnih 
storitev in prejemnikov ponudnik plačilnih
opravita plačilne storitve za plačnika oziroma 
prejemnika plačila na območju različnih držav 
članic. Plačilna transakcija se izvrši čezmejno tudi 
v primeru, če isti ponudnik plačilnih storitev opravi 
plačilne storitve za plačnika v eni državi čla
za prejemnika plačila v drugi državi članici
Čezmejna plačilna transakcija
transakcija v valuti države članice, pri kateri 
plačnikova banka in prejemnikova banka opravita 
plačilne storitve za plačnika oziroma prejemnika 
plačila na območju različnih držav 
transakcija se izvrši čezmejno tudi v primeru, 
ista banka opravi plačilne storitve za pla
državi članici in za prejemnika pla
državi članici. 
Druga plačilna transakcija je transakcij
izvrši:  
• v valuti tretje države, če se plač

izvrši s prenosom denarnih sredstev med banko, 
ki opravlja plačilne storitve na obmo
Republike Slovenije, in banko, ki opravlja 
plačilne storitve na obmo
Slovenije, na območju druge dr
tretje države; ali 
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Plačilni nalog je navodilo plačnika ali prejemnika 
plačila svojemu ponudniku plačilnih storitev, s 
katerim odredi izvršitev plačilne transakcije
Delovni dan je dan, na katerega pla
prejemnikova banka, ki sodeluje pri izvršitvi 
plačilne transakcije, posluje tako, da omogo
izvrševanje plačilnih transakcij svojemu 
uporabniku. 
Enolična identifikacijska
kombinacijo številk, črk in znakov 
računa), ki se uporablja za nedvoumno 
identifikacijo uporabnika in njegovega ra
obvezen podatek na plačilnem nalogu
IBAN in BIC - IBAN (International Bank Account 
Number-Mednarodna številka ban
BIC (Bank Identifier Code-Identifikacijska oznaka 
banke (SWIFT)) sta edini dovoljeni oznaki ra
in bank pri transakcijah za doma
plačila. Plačnik mora za identifikacijo ra
prejemnika plačila svoji banki zagotoviti IBAN 
prejemnika plačila in BIC kodo pre
banke, razen če ni z banko dogovorjen druga
 

IZVRŠEVANJE ENKRATNIH PLAČILNIH TRANSAKCIJ

 
Banka izvrši plačilni nalog, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji: 
• da banka prejme plačilni nalog v skladu z 

urnikom banke in da so zanj in za njegovo 
izvršitev zagotovljena denarna sredstva,

• da je plačilni nalog izpolnjen čitljivo in popolno 
(brez popravkov), z vsemi zahtevanimi podatki 
s plačilnega naloga in podpisan,

• da ne obstajajo zakonske ovire za izvršitev 
plačilnega naloga. 

 
Če zgoraj navedeni pogoji niso izpolnjeni, banka 
plačilni nalog zavrne.  
 
Plačilni nalog ne sme biti vezan na noben odlo
ali razvezni pogoj.  
 
Če ima zapisan odložni ali razvezni pogoj, nima 
pravnih učinkov.  
 
Če uporabnik predloži banki nepravilno enolično 
identifikacijsko oznako na plačilnem nalogu, banka 
ni odgovorna uporabniku za nepravilno izvršitev 
plačilne transakcije. 
 
Če uporabnik poleg enolične identifikacijske 
oznake ali drugih podatkov, ki jih zahteva banka za 
izvršitev plačilnega naloga, banki predlo
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druge podatke, je banka odgovorna samo za 
izvršitev plačilne transakcije v skladu z enolično 
identifikacijsko oznako, ki jo je predlo
uporabnik.  
 
Uporabnik je odgovoren za točnost in popolnost 
podatkov na plačilnem nalogu.  
 
Banka izvrši plačilno transakcijo v rokih, ki so 
navedeni v Urniku za opravljanje plačilnih storitev. 
Banka zaračunava uporabniku nadomestila, 
opredeljena v Ceniku storitev banke.
dokumenta (urnik in cenika) sta uporabniku na 
voljo v vsaki poslovalnici banke in na spletni strani 
banke. 
 
Vse ostale informacije so plačniku na razpolago na 
kopiji plačilnega naloga oz. na potrdilu o izvršitvi 
plačilne transakcije. 
 

UPORABA OSEBNIH PODATKOV

 
Uporabnik daje soglasje, da upravljavec osebnih 
podatkov evidentira vse njegove navedene osebne 
podatke v svoji zbirki osebnih podatkov in jih 
skladno s smernicami skupine in v skladu z veljavno 
zakonodajo obdeluje, uporablja za svoje raziskave, 
statistične obdelave, akcije, pošiljanje reklamnega 
gradiva in drugih materialov, obveščanje in 
anketiranje. Potrjuje tudi, da je privolitev v 
obdelavo njegovih osebnih podatkov za navedene 
namene, prostovoljna. Uporabnik izrecno soglaša, 
da se osebni podatki posredujejo vsem družbam in 
pogodbenim obdelovalcem Addiko Group, z 
namenom poenotenja bančnih operacij, nadzora in 
izvajanja medsebojnega pogodbenega odnosa.
 

MIRNO REŠEVANJE SPORO

 
Uporabnik, ki se ne strinja z ravnanjem banke ali 
njenih zaposlenih pri opravljanju storitev v skladu s 
temi splošnimi pogoji ali drugim dokumentom, ki 
se navezuje na opravljanje teh storitev in ga je 
izdala banka, ali ko banka oz. njeni zaposleni ne 
opravijo določenega ravnanja, pa bi ga po mnenju 
uporabnika morali, lahko vloži pisno (preko 
elektronske pošte, po faxu, po pošti na naslov 
banke ali preko elektronske banke
ali ustno (osebno v poslovalnici ali preko telefona) 
reklamacijo ali pritožbo skladno s Pravilnikom o 
izvensodnem reševanju sporov, ki je objavljen v 
vseh poslovalnicah banke in na spletni strani 
www.addiko.si. 
 
V kolikor uporabnik z odločitvijo v pritožbenem 
postopku ni  zadovoljen oziroma odgovora na 
pritožbo ni prejel v roku, banka zagotavlja 
postopek izvensodnega reševanja sporov s 
potrošniki pred neodvisnim izvajalcem 
izvensodnega reševanja sporov.  
 
Podatke o izvajalcu izvensodnega reševanja 
sporov, obliki in sestavi organa, načinu ter 
postopku odločanja organa, lahko uporabnik 
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IRNO REŠEVANJE SPOROV 

Uporabnik, ki se ne strinja z ravnanjem banke ali 
njenih zaposlenih pri opravljanju storitev v skladu s 
temi splošnimi pogoji ali drugim dokumentom, ki 

pravljanje teh storitev in ga je 
izdala banka, ali ko banka oz. njeni zaposleni ne 
opravijo določenega ravnanja, pa bi ga po mnenju 

i pisno (preko 
elektronske pošte, po faxu, po pošti na naslov 
banke ali preko elektronske banke Addiko EBank) 
ali ustno (osebno v poslovalnici ali preko telefona) 

bo skladno s Pravilnikom o 
izvensodnem reševanju sporov, ki je objavljen v 
vseh poslovalnicah banke in na spletni strani 

V kolikor uporabnik z odločitvijo v pritožbenem 
postopku ni  zadovoljen oziroma odgovora na 
pritožbo ni prejel v roku, banka zagotavlja 
postopek izvensodnega reševanja sporov s 
potrošniki pred neodvisnim izvajalcem 

datke o izvajalcu izvensodnega reševanja 
sporov, obliki in sestavi organa, načinu ter 
postopku odločanja organa, lahko uporabnik 

pridobi na spletni stranki banke 
Pravilniku o izvensodnem reševanju sporov. 
uporabniku informacijo o pooblaščenem 
neodvisnem izvajalcu posreduje pisno skupaj z 
razlogom za zavrnitev pritožbe.
Pooblaščeni izvajalec izvensodnega reševanja 
sporov banke, pri katerem je možno vložiti pobudo 
za začetek postopka zoper odločitev banke o 
pritožbi je: Združenje bank Slovenije 
Ljubljana, Šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana, 
Slovenija, elektronski naslo
giz.si, telefonska številka: 01/24
 

PROTIKORUPCIJSKA KLAV

 
V primeru, da se ugotovi, da je kdo posredno ali 
neposredno, v imenu in/ali na račun katere koli 
pogodbene stranke dal, ponudi
zaposlenemu pri kateri koli pogodbeni stranki ali 
drugi pravni ali fizični osebi, ki je kakor koli 
drugače povezana s to pogodbeno stranko, kakršno 
koli darilo ali plačilo v denarju ali drugem 
dragocenem predmetu oziroma kakršno koli drugo 
materialno ali nematerialno ugodnost, za 
pridobitev tega posla oziroma sklenitev tega posla 
pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dol
nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je 
nasprotni stranki ali povzročena škoda ali 
omogočena pridobitev nedovoljene koristi, je 
veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni 
veljavna, se šteje, da sploh ni bila sklenjena.  
 
Pogodbena stranka zoper katero se uvede 
postopek, se v celoti odpoveduje uveljavljanju 
odškodninskih zahtevkov zaradi ničnosti pogodbe, 
vključno z zahtevkom za plačilo izgubljenega 
dobička, kakor tudi vseh drugih zahtevkov, v 
kolikor bi se kasneje s pravnomočno sodbo 
pristojnega sodišča izkazalo, da koruptivno oziroma 
nezakonito dejanje v smislu 
storjeno oziroma bi bil sodni postopek ustavljen. 
 
Oškodovana pogodbena stranka ima pravico zoper 
nasprotno stranko uveljavljati odškodninske in 
druge zahtevke, vključno z zahtevkom za vračilo 
izvršenih plačil, skupaj z zakonskimi 
obrestmi, nastalih zaradi ničnosti.
 

KONČNE DOLO

 
Šteje se, da se uporabnik strinja s temi splošnimi 
pogoji, v kolikor banki predlo
opravi plačilno transakcijo.  
 
Te splošne pogoje je sprejela Uprava banke in 
veljajo od 22.02.2018 dalje. Splošni pogoji so na 
voljo na vidnem mestu v vseh poslovalnicah banke
 
 

pridobi na spletni stranki banke www.addiko.si v 
Pravilniku o izvensodnem reševanju sporov. Banka 
uporabniku informacijo o pooblaščenem 
neodvisnem izvajalcu posreduje pisno skupaj z 
razlogom za zavrnitev pritožbe. 
Pooblaščeni izvajalec izvensodnega reševanja 
sporov banke, pri katerem je možno vložiti pobudo 
za začetek postopka zoper odločitev banke o 
pritožbi je: Združenje bank Slovenije – GIZ 
Ljubljana, Šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana, 
Slovenija, elektronski naslov: izvajalec.irps@zbs-

, telefonska številka: 01/24-29-700. 

ROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

V primeru, da se ugotovi, da je kdo posredno ali 
neposredno, v imenu in/ali na račun katere koli 
pogodbene stranke dal, ponudil ali obljubil 
zaposlenemu pri kateri koli pogodbeni stranki ali 
drugi pravni ali fizični osebi, ki je kakor koli 
drugače povezana s to pogodbeno stranko, kakršno 
koli darilo ali plačilo v denarju ali drugem 
dragocenem predmetu oziroma kakršno koli drugo 

aterialno ali nematerialno ugodnost, za 
pridobitev tega posla oziroma sklenitev tega posla 
pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega 
nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je 

povzročena škoda ali 
omogočena pridobitev nedovoljene koristi, je že 
veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni 
veljavna, se šteje, da sploh ni bila sklenjena.   

Pogodbena stranka zoper katero se uvede 
postopek, se v celoti odpoveduje uveljavljanju 

dninskih zahtevkov zaradi ničnosti pogodbe, 
vključno z zahtevkom za plačilo izgubljenega 
dobička, kakor tudi vseh drugih zahtevkov, v 
kolikor bi se kasneje s pravnomočno sodbo 
pristojnega sodišča izkazalo, da koruptivno oziroma 
nezakonito dejanje v smislu tega člena ni bilo 
storjeno oziroma bi bil sodni postopek ustavljen.  

Oškodovana pogodbena stranka ima pravico zoper 
nasprotno stranko uveljavljati odškodninske in 
druge zahtevke, vključno z zahtevkom za vračilo že 
izvršenih plačil, skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi, nastalih zaradi ničnosti. 

NE DOLOČBE 

Šteje se, da se uporabnik strinja s temi splošnimi 
pogoji, v kolikor banki predloži plačilni nalog oz. 

 

Te splošne pogoje je sprejela Uprava banke in 
dalje. Splošni pogoji so na 

voljo na vidnem mestu v vseh poslovalnicah banke. 


