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11.0.0.20130303.1.892433.887364
Addiko Bank d.d., Dunajska 117, 1000 Ljubljana, 
(v nadaljevanju: »banka«)
 
in
(v nadaljevanju: »uporabnik«),                           
sklepata naslednjo 
POGODBO O UPORABI DNEVNO NOČNEGA TREZORJA
kot sledi:
 
1.         člen
 
S to pogodbo se določijo pravice in obveznosti pogodbenih strank o načinu in pogojih uporabe dnevno nočnih trezorjev banke, ki se nahajajo v bančnih poslovalnicah. Priloga te pogodbe je Seznam bančnih poslovalnic z DNT, kjer so označene (x) poslovalnice z DNT, ki jih bo uporabnik uporabljal. 
 
2.         člen
 
Uporabnik s podpisom te pogodbe banki izrecno dovoljuje, da si lahko banka z denarnimi sredstvi na računu, poplača nadomestila in stroške iz naslova uporabe DNT v skladu z izdanimi računi.  
V primeru, da uporabnik ne poravna nadomestil in stroškov iz naslova uporabe DNT in nima denarnih sredstev na računu, s katerimi bi si lahko banka poplačala nadomestila in stroške, ga banka pisno pozove k plačilu in mu določi rok, do katerega mora poravnati nadomestila in stroške. V kolikor tega ne stori, uporabnik pooblašča banko in ji dovoljuje, da mu do višine neplačanih nadomestil in stroškov, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi in morebitnimi stroški, zaseže denarna sredstva, ki jih ima na kateremkoli računu, odprtem pri banki.
 
3.         člen
 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore, ki izhajajo iz te pogodbe, reševali sporazumno, v kolikor pa to ne bo mogoče, spore rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.
 
4.         člen
 
Sestavni del te pogodbe so tudi splošni pogoji uporabe dnevno nočnega trezorja, ki jih je uporabnik prejel ob sklenitvi pogodbe in se z njimi seznanil, kar potrjuje s podpisom te pogodbe.
 
5.         člen
 
Pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka en izvod.
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
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