
#withSAVE varčevalni račun

Opis produkta
 

#withSAVE varčevalni račun je oblika varčevanja, ki omogoča, da z majhnimi dnevnimi prihranki dosežemo velike cilje. 

Lastnosti produkta
 

Banka odpre #withSAVE varčevalni račun fizični osebi, ki je dopolnila 15.let, je komitent Intese Sanpaolo Bank in je
uporabnik digitalnega bančništva - mobilne banke Intesa Sanpaolo Bank Mobile in spletne banke Intesa Sanpaolo Bank.  
Pogodbo za #withSAVE varčevalni račun lahko komitent sklene na daljavo brez istočasne fizične prisotnosti obeh pogodbenih
strank, prek mobilne banke Intesa Sanpaolo Bank Mobile. Pregled nad poslovanjem #withSAVE varčevalnega računa je
mogoč tudi prek spletne banke Intesa Sanpaolo Bank.
Vsak komitent ima lahko le en #withSAVE varčevalni račun.
Varčevanje je v evrih.
Minimalni znesek varčevanja ni določen.
Doba varčevanja na #withSAVE varčevalnem računu ni omejena, Pogodba o #withSAVE varčevalnem računu je sklenjena za
nedoločen čas.
Odprtje, vodenje in zaprtje #withSAVE varčevalnega računa je brezplačno.
Sredstva se na varčevalnem računu obrestujejo po nespremenljivi, fiksni obrestni meri. Obresti se obračunavajo mesečno, na
dekurzivni način ter pripišejo h glavnici konec posameznega koledarskega leta in ob ukinitvi #withSAVE varčevalnega računa.
#withSAVE varčevalni račun je namenjen varčevanju in ga ni mogoče uporabiti kot plačilni - transakcijski račun.
Vplačilo sredstev se na #withSAVE varčevalni račun izvaja na 3 načine:

vplačilo sredstev s prenosom drobiža (po vsakem opravljenem nakupu z debetno plačilno kartico Activa Visa Inspire na
prodajnem mestu, se na #withSAVE varčevalni račun prenese razlika med zneskom opravljenega plačila in naslednjo celo
enoto evra (drobiž));
vplačilo sredstev z zbiranjem kovancev v mobilni banki Intesa Sanpaolo Bank Mobile v zneskih 1, 2, 5, 10, 15, 20 in 25
EUR in prenosom zbranih sredstev na#withSAVE varčevalni račun;
prenos sredstev iz transakcijskega računa komitenta na #withSAVE varčevalni račun;

Sredstva na #withSAVE varčevalnem računu niso vezana. Komitent lahko s sredstvi razpolaga takoj, skladno z urnikom
izvrševanja plačilnih transakcij pri Banki. 
Prenose sredstev na #withSAVE varčevalni račun in iz #withSAVE varčevalnega računa lahko komitent izvaja kadarkoli, skladno
z Urnikom izvrševanja plačilnih transakcij pri Banki.
Obveščanje o stanju na #withSAVE varčevalnem računu se izvaja na koncu koledarskega leta, po pripisu obresti.
Varčevanje je varno, saj so sredstva #withSAVE varčevalnega računa zajamčena skladno z Zakonom o sistemu jamstva za
vloge.
Obresti od varčevanj pri bankah, ki jih prejmejo davčni zavezanci RS, so obdavčene po določilih Zakona o dohodnini. Napoved
za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite mora davčni zavezanec - rezident vložiti do 28. februarja tekočega leta za
preteklo leto pri pristojnem davčnem uradu, če znesek obresti presega 1.000 EUR. Zavezanec vloži napoved pri davčnem uradu
na posebnem obrazcu, ki je dosegljiv na spletni strani http://www.fu.gov.si ali pa v elektronski obliki prek sistema eDavki. Banka
fizičnim osebam do konča meseca januarja pošlje obvestilo oz. povzetek obračuna dohodkov, izplačanih v preteklem
koledarskem letu.

Komu je produkt namenjen
 

#withSAVE varčevalni račun je namenjen komitentom Banke, ki imajo odprt transakcijski račun in so uporabniki digitalnega bančništva -
mobilne banke Intesa Sanpaolo Bank Mobile in spletne banke Intesa Sanpaolo Bank, za osebno varčevanje. 
 

Tveganja povezana z uporabo produkta
 

Sredstva na #withSAVE varčevalnem računu so zajamčena skladno z Zakonom o sistemu jamstva za vloge.
Informacije o sistemu jamstva za vloge, vključno z višino in obsegom jamstva, ki ga zagotavlja sistem jamstva za vloge, opredelitvijo
vlog, ki niso upravičene do jamstva, rokom za izplačilo kritja zajamčene vloge, valuto izplačila in kontaktnimi podatki sistema jamstva za
vloge so objavljene v Splošnih pogojih za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike, v poslovalnicah Banke, na spletni strani Banke ter
na spletni strani Banke Slovenije www.bsi.si- Jamstvo za vloge v bankah.

Obrestne mere

Banka Intesa Sanpaolo d.d., Pristaniška ulica 14, 6502 Koper, Slovenija, matična številka: 5092221000, ID za DDV: SI98026305, registrski organ: Okrožno
sodišče v Kopru, osnovni kapital: 22.173.218,16 EUR, BIC: BAKOSI2X, poravnalni račun: SI56 0100 0000 1000 153



 
Na #withSAVE varčevalnem računu se sredstva obrestujejo po fiksni obrestni meri v višini 0,01% letno. 
 

Enostranski odstop od pogodbe s strani komitenta
 

Komitent lahko kadarkoli enostransko in brez razloga odpove Pogodbo o #withSAVE varčevalnem računu s takojšnjim učinkom. 

V primeru, da je pogodba sklenjena na daljavo brez istočasne fizične prisotnosti obeh pogodbenih strank, ima komitent tudi dodatno
pravico, da v štirinajstih dneh od sklenitve pogodbe sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo
odločitev ali plačati pogodbeno kazen. Komitent lahko pravico do odstopa uveljavlja tako, da v zgoraj navedenem odpovednem roku
izpolni in podpiše obrazec za odstop od pogodbe, dostopen na spletni strani Banke in v poslovalnici Banke oz. jo pošlje s priporočeno
pošto ali preko e-pošte, v skladu z določili pogodbe.

Na podlagi odpovedi pogodbe Banka #withSAVE varčevalni račun zapre.

Enostranski odstop od pogodbe s strani Banke
 

Banka lahko kadarkoli enostransko in brez razloga odpove Pogodbo o #withSAVE varčevalnem računu z odpovednim rokom 7 dni. Na
podlagi odpovedi pogodbe Banka račun zapre.

Če komitent krši pogodbo ali druge dogovore/pogodbe sklenjene z Banko, lahko Banka enostransko odpove pogodbo, brez
odpovednega roka. 

Obravnava pritožb in izvensodno reševanje sporov
 

Morebitne spore, nesoglasja ali pritožbe v zvezi z opravljanjem storitev komitent Banke in Banka rešujeta sporazumno. Komitent
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.intesasanpaolobank.si.

Pritožbe se v Banki obravnavajo v dvostopenjskem internem pritožbenem postopku. Na prvem nivoju se pritožba obravnava v
organizacijski enoti, na katero se pritožba nanaša oz. je pristojna za njeno obravnavo/rešitev. Odločitev o pritožbi Banka izda v pisni
obliki. 

Če komitent z odločitvijo na prvem nivoju 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 korporatvino 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 se komitent z
odločitvijo Sektorja za marketing in korporativno komuniciranje  glede pritožbe ne strinja ali ne prejme odgovora 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 navedeni
naslov. Postopek IRPS se izvaja kot kombiniran posredovalni-predlagalni postopek (mediacija), praviloma na naroku. Odločitev
izvajalca IRPS za Banko oziroma za komitenta 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 komitent pravico kadarkoli vložiti tožbo za rešitev spora med njim in Banko pri pristojnem sodišču.

 

Informacije o obdelavi osebnih podatkov
 

Banka osebne podatke posameznika, pridobiva, hrani, zbira in obdeluje z namenom sklenitve Pogodbe o #withSAVE varčevalnem
računu.

Banka osebne podatke pridobiva zaradi izvajanja same pogodbe in zaradi zahtev veljavnih predpisov, na podlagi katerih je dolžna
davčnemu organu poročati o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti.
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Osebne podatke, pridobljene za zgoraj navedeni namen, obdelujejo  osebe, ki delajo v imenu in za račun Banke to so njeni zaposleni in
njeni pogodbeni obdelovalci.

Zbrane podatke Banka hrani ves čas trajanja poslovnega razmerja med stranko in Banko in še 10 let po prenehanju poslovnega
razmerja.

Oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, ima pravico dostopa do svojih osebnih podatkov, pravico njihovega popravka ali izbrisa,
pravico do omejitve njihove obdelave, kot tudi pravico do njihove prenosljivosti.

Če oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, meni, da Banka krši pravila Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU)
2016/679) lahko vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije ali pristojnem organu iz druge države članice EU
(zlasti države članice, v kateri prebiva ali v kateri dela).

Vsebina pravic posameznikov, način njihovega izvrševanja, podatki o pooblaščencu Banke za varstvo osebnih podatkov in druge
koristne splošne informacije o ravnanju Banke z osebnimi podatki posameznikov so podani v Splošnih informacijah o varstvu osebnih
podatkov v Banki, ki so dostopne v poslovalnicah ali na spletni strani Banke.

Dodatne informacije
 

preko spletne banke,
preko mobilne banke,
preko spletne strani www.intesasanpaolobank.si,
na elektronski naslov info@intesasanpaolobank.si,
na brezplačno številko 080 13 18 za klice iz Slovenije,
na številko 00386 5 666 1820 za klice iz tujine,
osebno v poslovalnici Banke. 
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