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POVZETEK SPREMEMB SPLOŠNIH POGOJEV VODENJA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJA 
PLAČILNIH STORITEV 
 
Spremembe v členih splošnih pogojev (SPP) v delu, ki ureja splošno skladnost z Direktivo o plačilnih storitvah (PSD2), pričnejo veljati z dnem 
20.6.2022 so sledeče: 
 

IX. Storitev zagotavljanja informacij o računih in storitev odreditve plačil  
 

1. Uporabnik lahko plačilno transakcijo odredi tudi preko ponudnika storitev odreditve plačil, v skladu z veljavno zakonodajo. Ko uporabnik poda 
izrecno soglasje za izvršitev plačila ponudniku storitev odreditve plačil, banka izvede dejavnost skladno s pogoji opredeljenimi v veljavni   
zakonodaji, da zagotovi plačnikovo pravico do uporabe storitev odreditve plačila. 

2. Uporabnik ima pravico uporabljati storitev, ki omogočajo dostop do informacij o računih. Ko uporabnik poda izrecno soglasje za dostop do 
informacij o plačilnih računih pri ponudniku zagotavljanja informacij o računih in o uporabi teh informacij, banka izvede dejavnost skladno s 
pogoji opredeljenimi v veljavni zakonodaji, da zagotovi navedeno plačnikovo pravico.  

3. Storitev iz tč. 1 in tč. 2 tega poglavja ni mogoče uporabljati, kadar transakcijski račun ni dostopen prek interneta.  
4. Banka, lahko ponudniku zagotavljanja informacij o računih ali ponudniku storitev odreditve plačil zavrne dostop do plačilnega računa zaradi 

objektivno utemeljenih in ustrezno dokazanih razlogov, povezanih z neodobrenim ali goljufivim dostopom do transakcijskega računa ali prevaro 
pri dostopu do transakcijskega računa s strani ponudnika storitev zagotavljanja informacij o računih ali ponudnika storitev odreditve plačil, 
vključno z neodobreno ali goljufivo odreditvijo plačilne transakcije ali prevaro pri odreditvi plačilne transakcije.  
V primeru iz prejšnjega odstavka banka obvesti plačnika o zavrnitvi dostopa do transakcijskega računa in o razlogih zanjo najpozneje takoj po 
zavrnitvi na dogovorjen način. Banka, omogoči dostop do transakcijskega računa, ko razlogi za zavrnitev dostopa prenehajo.  

5. Ne glede na zgoraj navedeno banki ni treba obvestiti plačnika o blokadi plačilnega instrumenta, če je takšno obvestilo v nasprotju z objektivno 
utemeljenimi varnostnimi ukrepi ali je prepovedano z drugimi predpisi. 

 
X. Izvrševanje plačilnih nalogov in obveščanje uporabnikov po izvršeni plačilni transakciji 

 
1.2.Soglasje uporabnika za izvršitev plačilnega naloga 
 

1. Šteje se, da je uporabnik podal soglasje:  
- če je banki ali ponudniku storitev odreditve plačil predložil pravilno izpolnjen plačilni nalog in zagotovil kritje za njegovo izvršitev,  

- pri direktnih obremenitvah – če je podal pisno soglasje za to storitev ter na datum izvršitve zagotovi kritje skladno s točko XIII. in 
plačilnega naloga do konca delovnega dne pred dnevom obremenitve računa ni preklical,  

- če je pri poslovanju z BA Maestro uporabi PIN številko,  
- če je pri poslovanju z BA Maestro opravil brezstično plačilo na POS terminalu in glede na znesek transakcije ni bil zahtevan vnos PIN 

številke, 

- če je podpisal potrdilo o nakupu (SLIP), 

- če je banka prejela zahtevo ponudnika storitev odreditve plačil za izvedbo plačilne transakcije. 
 
Uporabnik mora soglasje za izvršitev plačilne transakcije podati pred njeno izvršitvijo. 

  
5.Preklic plačilnega naloga 

 
1. Plačnik lahko plačilni nalog prekliče kadarkoli, dokler plačilnega naloga ne prejme plačnikova banka takrat postane plačilni nalog 

nepreklicen. Plačnik lahko poda preklic naloga na bančnem okencu, preko elektronske banke ali preko ponudnika storitev odreditve plačil, 
tako da: 

a. umakne soglasje za izvršitev plačilne transakcije ali sklopa plačilnih transakcij, 
b. zahteva vračilo plačilnega naloga, 
c. stornira poslani elektronski plačilni nalog ali 
d. prekliče pooblastilo za direktno obremenitev ali trajni nalog. 

 
6.Odpoklic plačilne transakcije 

 
6.1.Odpoklic na zahtevo plačnika 

Odpoklic izvršene plačilne transakcije se lahko zahteva samo v primeru podvojenih transakcij, tehničnih težav ali zlorabe. Plačnik pošlje banki: 
- pisno zahtevo za odpoklic že izvršene plačilne transakcije z izjavo, da sporne transakcije ni opravil sam (obvezna navedba PAN kartice) ter 
podrobnejši opis zadeve z morebitnimi dokazili, 
- prijavo zlorabe na policijo,v roku najkasneje 8 delovnih dni od datuma izvršitve sporne plačilne transakcije. Plačniku se vrne znesek samo 
pod pogojem, da se s tem strinja prejemnik plačila. Vrnjeni znesek se lahko zmanjša za stroške banke prejemnika plačila in morebitne druge 
stroške posredniških bank.  
 

6.2.Odpoklic na zahtevo druge banke 
Banka pošlje prejemniku plačilne transakcije obvestilo o prejeti zahtevi za njen odpoklic. Prejemnik plačila v roku 8 dni banki pisno potrdi ali 
zavrne zahtevo za vračilo. V primeru potrditve banka znesek vrne plačniku. V kolikor prejemnik plačila zahtevo za vračilo zavrne, ali nanjo ne 
odgovori, pa banka zneska plačilne transakcije ne vrne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

XV. Maestro debetna kartica 
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2.Izdaja kartice (izrazoslovje ni poenoteno s SPP za MC; tajno osebno geslo in PIN) 

Banka s predmetnimi SPP določa pogoje za izdajo kartice, nadomestila za storitve banke način ukinjanja oz. odvzema kartice ter sankcije 
zaradi nespoštovanja določil o poslovanju z računom in kartico. 
Izdaja kartice Maestro brez možnosti brezstičnega poslovanja ni možna. Uporabnik lahko po prejemu brezstične kartice onemogoči uporabo 
brezstičnega poslovanja. 
Banka uporabniku transakcijskega računa in/ali pooblaščeni osebi izda po odprtju transakcijskega računa oziroma ob avtomatični obnovi, 
brezstično Maestro kartico (v nadaljevanju kartica) in samo njemu znano osebno geslo (v nadaljevanju PIN), razen v primeru, ko uporabnik 
transakcijskega računa ne želi uporabljati kartice in jo odklanja.  
Kartica ima vpisano ime in priimek uporabnika, ter je neprenosljiva. Uporabnik kartice se mora takoj po prejemu kartice na njej podpisati. 
Nepodpisana kartica je neveljavna. Vse stroške zlorabe zaradi nepodpisane kartice nosi uporabnik kartice.  
Kartico in PIN prejme uporabnik kartice v dveh ločenih pošiljkah, ki sta odposlani na različna dneva na zadnji naslov uporabnika, ki je znan 
banki. Kartica je last banke. Banka lahko izdajo kartice brez pojasnila zavrne.  
Če se ne prevzeta pošiljka s kartico vrne banki, jo banka hrani do prevzema kartice oziroma največ 90 dni od dne prevzete pošiljke v banki. 
Po poteku 90 dni bo banka kartico uničila. Pri ponovnem naročilu kartice na zahtevo uporabnika kartice bo banka zaračunala izdelavo nove 
kartice po vsakokrat veljavnem ceniku banke.  
Uporabnik računa lahko ob odprtju ali kasneje zahteva izdajo kartice tudi za osebo pooblaščeno za razpolaganje s sredstvi na računu. 
Pooblastilo velja do preklica, do ukinitve računa, do smrti uporabnika računa ali do smrti pooblaščenca. Ob smrti pooblaščene osebe ali 
zakonitega zastopnika mora uporabnik računa banki vrniti njegovo kartico. Če uporabnik računa kartice pooblaščene osebe ne vrne, je 
odgovoren za posledice, nastale z uporabo kartice. 
Banka zagotovi ustrezne varnostne ukrepe, s katerimi zavaruje zaupnost in celovitost osebnih varnostnih elementov uporabnika, tako da 
varnostni elementi niso dostopni drugim osebam, razen uporabniku plačilnih storitev. Nadalje banka uporabniku brez njegove izrecne 
zahteve ne pošlje plačilnega instrumenta, razen kadar se že izdan plačilni instrument nadomešča z novim. Banka nosi tveganje, povezano s 
pošiljanjem plačilnega instrumenta ali kakršnih koli osebnih varnostnih elementov povezanih z instrumentom uporabniku plačilnih storitev.  
 
 

XVIII. Odgovornost banke in povračila plačilnih transakcij 
 

 
 
3. Banka je v primeru upravičene zahteve uporabnika za storitev SEPA direktne obremenitve, ki mora biti podana v roku osmih tednov od 
dneva bremenitve računa, dolžna povrniti tudi celotni znesek odobrene in pravilno izvršene plačilne transakcije, ki jo je odredil prejemnik 
plačila ali plačnik preko prejemnika plačila, če je plačnik podal soglasje brez točnega zneska in če znesek plačilne transakc ije presega 
znesek, ki ga je plačnik upravičeno pričakoval ob upoštevanju zneskov preteklih plačilnih transakcij, pogojev teh SPP in drugih okoliščin 
primera. Banka mora v roku 10 delovnih dni po prejemu plačnikovega zahtevka za povračilo, povrniti celoten znesek plačilne transakcije 
oziroma v istem roku plačniku  posredovati obvestilo o zavrnitvi zahteve z navedbo razlogov za zavrnitev.  

 
8. V primeru neizvršitve, nepravilne izvršitve ali pozne izvršitve plačilne transakcije, kadar je bila ta odrejena preko ponudnika storitve 
odreditve plačil mora banka plačniku, ki je potrošnik, takoj povrniti znesek neodobrene plačilne transakcije in vsa zaračunana nadomestila ter 
obresti, do katerih je upravičen plačnik. V tem primeru mora ponudnik storitve odreditve plačil dokazati, da je banka prejela plačilni nalog 
skladno z določili teh SPP in, da je bila v okviru njegovih pristojnosti opravljena avtentikacija plačilne transakcije, da je bila plačilna 
transakcija pravilno evidentirana in da na njeno izvršitev ni vplivala nobena tehnična okvara ali druga pomanjkljivost. Datum valute knjiženja 
v dobro na plačilnem računu plačnika ne sme biti poznejši od datuma, ko je bil znesek knjižen v breme. 
 
9. Če je prejemnik plačila v plačilnem nalogu določen z enolično identifikacijsko oznako, se šteje, da je bil plačilni nalog izvršen pravilno 
glede prejemnika plačila, če se je izvršil prejemniku v skladu z enolično identifikacijsko oznako. Če banka izvrši plačilno transakcijo v skladu 
z nepravilno enolično identifikacijsko oznako, ki jo je predložil uporabnik, si mora banka v razumnih mejah prizadevati, da bi izterjala znesek 
izvršene plačilne transakcije. Uporabnik je odgovoren za točnost in popolnost podatkov na plačilnem nalogu. Banka ne odgovarja za 
morebitno škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi izvršitve ponarejenih ali spremenjenih plačilnih nalogov. 

 
 

 


