SPLOŠNI POGOJI ZA STORITEV SMS OBVEŠČANJA O PROMETU PO PLAČILNIH
KARTICAH
1. Splošno
Izdajatelj teh splošnih pogojev je:
 Banka Intesa Sanpaolo d.d., Pristaniška 14, 6502 Koper, www.intesasanpaolobank.si, matična
številka 5092221, identifikacijska številka za DDV SI98026305 (v nadaljevanju Banka),
 Banka 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 Banke je Banka Slovenije.
S temi splošnimi pogoji so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti Banke in Uporabnika storitve SMS
obveščanja o prometu po plačilnih karticah ter pogoji za uporabo storitve.
Ti splošni pogoji so sestavni del Vloge za storitev SMS obveščanja o prometu po plačilnih karticah (v
nadaljevanju Vloga). Šteje se, da Uporabnik storitve s podpisom Vloge potrjuje:
 da je bil s temi splošnimi pogoji seznanjen pravočasno in na način, da je imel dovolj časa, da se je
pred sklenitvijo pogodbe seznanil s pogoji glede opravljanja plačilnih storitev in
 da s temi splošnimi pogoji v celoti soglaša,
 da ima Vloga skupaj s temi splošnimi pogoji značaj pogodbe.
Sestavni del teh splošnih pogojev je:

Tarifa Banke za opravljanje plačilnih storitev pri Banki,
ki je objavljena na spletni strani banke www.intesasanpaolobank.si.
Za vse, kar ni posebej urejeno s temi splošnimi pogoji, se uporabljajo Splošni pogoji za opravljanje plačilnih
storitev za potrošnike in Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za pravne osebe in zasebnike ter vsi
drugi splošni pogoji in pogodbe, ki so kakorkoli povezane ter urejajo opravljanje Storitve SMS obveščanja. V
primeru neskladja med temi splošnimi pogoji in drugimi splošnimi pogoji in pogodbami, ki so kakorkoli
povezane ter urejajo Storitev SMS obveščanja, veljajo določbe teh splošnih pogojev.

2. Opredelitev pojmov
Posamezni pojmi, uporabljeni v teh splošnih pogojih imajo naslednji pomen:
Storitev SMS obveščanje je storitev obveščanja, ki Uporabniku storitve omogoča prejemanje SMS sporočil
z obvestili s podatki o izvršenih Plačilnih transakcijah s Kartico.
Uporabnik storitve je fizična oseba, pravna oseba, zasebnik ali podjetnik, ki mu je bila odobrena in
aktivirana Storitev SMS obveščanja.
Uporabnik je fizična oseba, pravna oseba, zasebnik ali podjetnik, ki ima z Banko sklenjeno Okvirno
pogodbo o plačilnih storitvah.
Kartica je plačilno - identifikacijski instrument, ki je lahko Activa Visa Inspire, Activa Mastercard, Activa Visa,
predplačniška MOJA Activa Visa, poslovna debetna kartica Activa Visa, poslovna Activa Mastercard in
poslovna Activa Visa.
Prodajno mesto je ponudnik blaga in storitev, ki pri Plačilni transakciji s Kartico nastopa kot Prejemnik
plačila.
POS terminal je elektronski čitalec na Prodajnem mestu, ki je namenjen elektronskemu prenosu podatkov
Plačilnega naloga med Prodajnim mestom, Procesnim centrom in Banko pri Plačilni transakciji s Kartico.

Bankomat je naprava namenjena opravljanju Plačilnih transakcij dviga in pologa gotovine, nakupa GSM
kartic ter oddaje Plačilnih nalogov za izvršitev.
Mobilni operater podjetje, ki opravlja varno posredovanje bančnih storitev preko lastnega omrežja oziroma
omrežja tujih mobilnih operaterjev, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe o gostovanju.

3. Odobritev uporabe storitve
Banka odobri uporabo Storitve SMS obveščanja Uporabniku storitve, ki izpolni Vlogo ter v celoti izpolnjeno in
podpisano Vlogo odda v katerikoli poslovalnici Banke ali na elektronski način preko spletne banke Banka IN.
Vlogo za uporabo Storitve SMS obveščanja lahko poda samo Uporabnik ali od njega pooblaščena oseba.
Prav tako lahko samo Uporabnik ali od njega pooblaščena oseba spreminja podatke, ki so dogovorjeni v
Vlogi.
Uporabnik Storitve SMS obveščanja lahko izbere enega iz med treh paketov, in sicer:
 Varnostni paket vključuje vsako avtorizirano in neavtorizirano Plačilno transakcijo opravljeno na
internetnih prodajnih mestih in vse dvige gotovine na Bankomatih in nakupe na Prodajnih mestih
opravljene v tujini, brez omejitve zneska;


Osnovni paket vključuje vsako avtorizirano in neavtorizirano Plačilno transakcijo za vse dvige
gotovine na Bankomatih, nakupe na prodajnih mestih in nakupe na internetu, brez omejitve zneska;



Paket+ vključuje vsako avtorizirano in neavtorizirano Plačilno transakcijo v tujini in vsako internetno
transakcijo ne glede na znesek. Paket+ vključuje tudi vse plačilne transakcije opravljene v Sloveniji
od zneska 25 € dalje;

Kriteriji pošiljanja SMS sporočil izbranega paketa veljajo za vse Kartice Uporabnika storitve, ki so na podlagi
Vloge vključene v Storitev SMS obveščanja.

4. Pravice in obveznosti Uporabnika storitve
Za pravilnost podatkov, ki jih Uporabnik storitve sporoča pri oddaji Vloge, odgovarja sam. Uporabnik storitve
lahko uporablja samo telefonsko številko slovenskega Mobilnega operaterja. Uporabnik storitve lahko določi
samo eno telefonsko številko za posamezno Kartico.
Uporabnik storitve se obvezuje sporočiti Banki spremembo osebnega imena, stalnega in začasnega
prebivališča, telefonske številke ter drugih podatkov navedenih v Vlogi, v roku petih dni od nastanka
spremembe, sicer je sam odgovoren za morebitne škodljive posledice opustitve te obveznosti.

5. Pravice in obveznosti Banke
Banka se zavezuje, da bo Uporabniku storitve posredovala preko SMS sporočila obvestilo s podatki o
izvršeni ali neizvršeni Plačilni transakciji s Kartico, v skladu z izbranim paketom SMS obveščanja.
Banka bo Uporabniku storitve posredovala preko SMS sporočila obvestilo s podatki o izvršeni ali neizvršeni
Plačilni transakciji izključno za Plačilne transakcije, za katere je prejela od pridobitelja prodajnega mesta
zahtevek za avtorizacijo. V kolikor pridobitelj prodajnega mesta Banki ne posreduje avtorizacijskega
zahtevka za izvršitev Plačilne transakcije in je Plačilna transakcija avtorizirana neposredno na Prodajnem
mestu, v tem primeru Banka ne bo generirala SMS sporočila in Uporabnik storitve ne bo prejel obvestila s
podatki o izvršeni ali neizvršeni Plačilni transakciji.
Za morebitne napake s strani Mobilnega operaterja in nedelovanje telekomunikacijskega omrežja Banka ne
odgovarja. Banka prav tako ne odgovarja v primeru, da Mobilni operater prenese telefonsko številko
Uporabnika storitve na novega naročnika, če Banka o tem ni bila pravočasno obveščena.
Banka se zavezuje, da bo zagotovila najvišjo raven varnosti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
pri hrambi osebnih podatkov in podatkov v zvezi s poslovanjem preko transakcijskega računa Uporabnika
storitve.

6. Nadomestila
Banka bo Uporabniku storitve zaračunala nadomestila za uporabo Storitve SMS obveščanja v skladu z
vsakokrat veljavno Tarifo Banke, Uporabnik storitve pa se Banki zavezuje zaračunana nadomestila plačati.
Tarifa Banke je objavljena na spletni strani Banke, v Banki IN in v vseh poslovalnicah Banke.
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Uporabnik storitve pooblašča Banko in ji dovoljuje, da si vsa nadomestila poplača iz Transakcijskega računa,
o čemer obvesti uporabnika na dogovorjen način. Banka si nadomestila poplača iz kritja na Transakcijskem
računu v domači valuti ali v ostalih valutah, v katerih se vodi Transakcijski račun. Če Uporabnik storitve ne
zagotovi sredstev za poplačilo, Banki dovoljuje, da si nadomestila poplača tudi v nedovoljeno prekoračitev
pozitivnega stanja na Transakcijskem računu.
Uporabnik storitve pooblašča Banko in ji dovoljuje poplačilo vseh obveznosti nastalih iz naslova nadomestil
tudi iz sredstev, ki jih ima na kateremkoli računu odprtem pri Banki, vključno z depoziti
(zapadlimi/nezapadlimi).

7. Prenehanje uporabe storitve
Uporabnik storitve lahko kadarkoli s soglasjem Banke odstopi od pogodbe s takojšnjim učinkom. Ne glede
na to lahko Uporabnik storitve kadarkoli enostransko pisno odpove pogodbo z enomesečnim odpovednim
rokom.
Banka lahko kadarkoli enostransko odpove pogodbo z dvomesečnim odpovednim rokom. Obvestilo o
odpovedi pogodbe Banka Uporabniku storitve posreduje na dogovorjen način.
Banka lahko pisno odpove pogodbo, brez odpovednega roka, v naslednjih primerih:
 Če Uporabnik storitve ravna v nasprotju z določili teh splošnih pogojev, z upoštevanjem postopka in
rokov, ki jih določajo splošna pravila obligacijskega zakona;
 Ko obstajajo razlogi za odpoved te pogodbe na podlagi zakona, sodne ali upravne odločbe z
upoštevanjem postopka in rokov, ki jih določajo ti predpisi.
Banka ima v teh primerih tudi pravico onemogočiti uporabo storitve o čemer Uporabnika storitve obvesti v
odstopni izjavi.
Vse pravice in obveznosti iz naslova uporabe Storitve SMS obveščanja skladno s temi splošnimi pogoji
prenehajo naslednji dan po izteku odpovednega roka.
Če je odpoved pogodbe poslala s priporočeno pošto, se šteje, da je bila vročena nasprotni stranki
najkasneje 3 delovne dni od dne oddaje takšne pošiljke na pošto in nobena stranka se ne more sklicevati, da
odpovedi ni prejela.

8. Informacije in reklamacije
Uporabnik storitve posreduje Banki vprašanja in reklamacije v zvezi z delovanjem storitve na enega od
naslednjih načinov:
 preko komunikacijskega modula in drugih povezav v Banki IN ali Mobilni Banki IN,
 na elektronski naslov info@intesasanpaolobank.si,
 na brezplačno številko 080 13 18 za klice iz Slovenije,
 na številko 00386 5 666 1838 za klice iz tujine,
 osebno v poslovalnici Banke.

9. Izvensodno reševanje sporov
Morebitne spore, nesoglasja ali pritožbe v zvezi z opravljanjem storitev v skladu s temi splošnimi pogoji
Uporabnik storitve in Banka rešujeta sporazumno. Uporabnik storitve posreduje Banki pritožbo na enega od
naslednjih načinov:
- na obrazcu, ki se nahaja v poslovalnicah Banke,
- po klasični pošti, kot dopis Banki na naslov organizacijske enote, na katero se pritožba nanaša,
- po elektronski pošti na elektronski naslov: info@intesasanpaolobank.si,
- preko spletne strani www.bankaintesasanpaolo.si.
Za pritožbe, ki se nanašajo na področje kartičnega in bankomatskega poslovanja mora Uporabnik storitve
obvezno izpolniti in podpisati ustrezen obrazec, ki je na voljo v vseh poslovalnicah Banke.
Pritožbe se v Banki obravnavajo v dvostopenjskem internem pritožbenem postopku. Na prvem nivoju se
pritožba obravnava organizacijski enoti, na katero se prijava nanaša oziroma je pristojna za njeno obravnavo
/ rešitev.
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Če Uporabnik storitve z odločitvijo glede pritožbe na prvem nivoju odločanja ne soglaša, lahko vloži pisno
pritožbo, ki se presoja na drugem nivoju v Sektorju za marketing in korporativno komuniciranje. Pritožbo
naslovi:
- na naslov: Banka Intesa Sanpaolo d.d., Sektor za marketing in korporativno komuniciranje,
Pristaniška 14,6000 Koper ali
- na elektronski naslov: info@intesasanpaolobank.si s pripisom v zadevi »Pritožba 2. stopnje«.
Z odločitvijo Sektorja za marketing in korporativno komuniciranje je interni pritožbeni postopek v Banki
zaključen. Če Uporabnik storitve z odločitvijo na drugem nivoju odločanja, ki je bila sprejeta s strani Sektorja
za marketing in korporativno komuniciranje ne soglaša ali ne prejme odgovora od Banke v roku 30 dni, ima
pravico vložiti zahtevo za izvensodno reševanje potrošniških sporov (v nadaljevanju: postopek IRPS).
Zahtevo za začetek postopka IRPS lahko vloži le fizična oseba, ki se po zakonu, ki ureja varstvo potrošnika,
šteje kot potrošnik.
Banka kot izvajalca postopka IRPS priznava: Združenje bank Slovenije - GIZ, Šubičeva ulica 2, 1000
Ljubljana, elektronski naslov: izvajalec.irps@zbs-giz.si, telefonska številka: 01 24 29 700 (v nadaljevanju:
izvajalec IRPS). Pisni zahtevek za začetek postopka IRPS se pošlje izvajalcu IRPS, na zgoraj navedeni
naslov. Postopek IRPS se izvaja kot kombiniran posredovalni-predlagalni postopek (mediacija), praviloma na
naroku. Odločitev izvajalca IRPS za Banko oziroma za Uporabnika storitve ni zavezujoča.
Banka si pridržuje pravico spremeniti vsakokrat priznanega Izvajalca IRPS. Vsakokrat priznani Izvajalec
IRPS je objavljen na spletnih straneh Banke.
Kljub pritožbi na Izvajalca IRPS ima Uporabnik storitve pravico kadarkoli vložiti tožbo za rešitev spora med
njim in Banko pri pristojnem sodišču.

10. Končne določbe
Vsakokrat veljavni Splošni pogoji za storitev SMS obveščanja o prometu po plačilnih karticah so objavljeni
na spletni strani Banke www.intesasanpaolobank.si, na spletni strani Banke IN www.bankain.si in v vseh
poslovalnicah Banke.
Za Uporabnika storitve veljajo določila o Varovanju osebnih podatkov in Izvensodnega reševanja sporov, ki
so opredeljena v Splošnih pogojih za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike in Splošnih pogojih za
opravljanje plačilnih storitev za pravne osebe in zasebnike.
Banka Uporabniku stortve na njegovo zahtevo kadarkoli v času trajanja pogodbe posreduje te splošne
pogoje in določila pogodbe.
Banka lahko v skladu z veljavnimi predpisi in s svojo poslovno politiko spreminja te splošne pogoje, tehnične
pogoje ter pogoje pogodbe. Če Banka spreminja te splošne pogoje, mora pred predlaganim dnevom začetka
uporabe spremenjenih pogojev, posredovati Uporabniku storitve predlog sprememb splošnih pogojev ali
pogodbe.
Če Uporabnik storitve do dneva pred predlaganim datumom začetka uporabe spremenjenih pogojev, Banki
ne sporoči pisno, da predloga sprememb splošnih pogojev ali da pogodbe ne sprejema, se šteje, da s
spremembami soglaša.
S pričetkom uporabe teh splošnih pogojev prenehajo veljati Splošni pogoji za storitev SMS obveščanja o
prometu po plačilnih karticah z dne 3.11.2017.
Ti splošni pogoji veljajo in se uporabljajo od 15.4.2020 dalje.

4

