
 

 

 

DODATNI POGOJI ZA DIGITALNI PAKETNI TRANSAKCIJSKI RAČUN ZA POTROŠNIKE 

Splošno 
1. člen 

Izdajatelj teh dodatnih pogojev je: 

• Delavska hranilnica d.d. Ljubljana s sedežem na naslovu Miklošičeva cesta 5 v Ljubljani, www.delavska-

hranilnica.si, matična številka 544855700, davčna številka: 47523638 (v nadaljevanju Hranilnica), 

• Hranilnica 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 Hranilnice je Banka Slovenije. 

S temi dodatnimi pogoji so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti Hranilnice in uporabnika  DIGITALNEGA 

PAKETNEGA transakcijskega računa za potrošnike ter dodatni pogoji za uporabo DIGITALNEGA PAKETNEGA 

transakcijskega računa. 

Ti dodatni pogoji so dodatek k Splošnim pogojem za opravljanje plačilnih storitev preko transakcijskega računa za 

potrošnike (v nadaljevanju: splošni pogoji), v primeru odprtja DIGITALNEGA PAKETNEGA transakcijskega računa. 

Šteje se, da uporabnik s podpisom Pogodbe potrjuje: 

• da je bi s temi dodatnimi pogoji seznanjen pravočasno in na način, da je imel dovolj časa, da se je pred 

podpisom Pogodbe o opravljanju plačilnih storitev preko transakcijskega računa ali izjave k pristopu k 

paketu seznanil s tem dodatnimi pogoji, 

• da s temi dodatnimi pogoji v celoti soglaša. 

 

Pomen izrazov 

2. člen 

Posamezni pojmi uporabljeni v teh splošnih pogojih imajo enak pomen kot v splošnih pogojih, če jim ni s temi 

dodatnimi pogoji dodeljen drugačen pomen 

Uporabnik ali imetnik je uporabnik v skladu s splošnimi pogoji, ki odpre DIGITALNI PAKETNI RAČUN po teh 

dodatnih pogojih. 

DIGITALNI PAKETNI RAČUN je transakcijski račun za potrošnike, v vodenje katerega je za mesečno nadomestilo 

vključeno opravljanje določenega števila bančnih produktov in storitev, v skladu s temi dodatnimi pogoji in splošnimi 

pogoji (v nadaljevanju tudi: paket). 

 

Značilnosti Digitalnega paketnega računa 
3. člen 

Hranilnica lahko odpre DIGITALNI PAKETNI RAČUN domači fizični osebi s stalnim prebivališčem v Republiki 

Sloveniji in tuji fizični osebi, ki ima stalno prebivališče v tujini in ima dovoljenje za bivanje v Republiki Slovenij z 

veljavnostjo najmanj šest mesecev, za prejemanje rednih mesečnih prilivov plač ali pokojnin. DIGITALNI PAKETNI 

RAČUN lahko Hranilnica odpre tudi mladoletni osebi, ki je dopolnila 15 let in je v delovnem razmerju v Republiki 

Sloveniji. Pogoj za odprtje DIGITALNEGA PAKETNEGA RAČUNA je pridobitev s strani delodajalca potrjenega 

pooblastila o nakazovanju plač oziroma poslanega pooblastila za nakazovanje pokojnin ZPIZ Slovenije. 

Imetnik mora z računom zakonito poslovati v skladu z namenom odpiranja računa. Imetnik lahko sklene pogodbo 

le za en DIGITALNI PAKETNI RAČUN.  

http://www.delavska-hranilnica.si/
http://www.delavska-hranilnica.si/
http://www.bsi.si/


DIGITALNI PAKETNI RAČUN vključuje naslednje storitve za enotno mesečno nadomestilo v skladu s Tarifo 

nadomestil, provizij in stroškov Delavske hranilnice d.d. Ljubljana: 

• stroške vodenja osebnega računa, 

• izdajo BA Maestro kartice z osebno številko (PIN), 

• SMS obveščanje o uporabi za BA Maestro kartico, 

• dvige gotovine z BA Maestro kartico na bankomatih vseh bank v Sloveniji in državah Evropske monetarne 
unije v neomejenem številu, 

• stroške vodenja spletne banke Dh-Osebni, 

• neomejeno število plačilnih nalogov (nenujna domača plačila v EUR v znesku naloga do 50.000,00 EUR)  
v spletni ali mobilni banki (v okviru običajne uporabe gospodinjstva), 

• SMS obveščanje v povezavi s spletno banko o prilivih, odlivih, obdelanih nalogih, avtomatsko obveščanje  
o stanju na računu, obvestilo o poteku limita, depozita, prejetih e-računih, SSD nalogih, uspešnem in 
neuspešnem vstopu v spletno banko,  

• neomejeno število direktnih obremenitev SEPA (v okviru običajne uporabe gospodinjstva), 

• neomejeno število trajnih nalogov (v okviru običajne uporabe gospodinjstva), 

• tekoči limit do 300,00 EUR.* 
 

* Za odobritev limita mora imetnik vložiti pisno vlogo, ki jo Hranilnica odobri ali zavrne glede na oceno kreditne 

sposobnosti imetnika računa. 

Nadomestilo se obračunava mesečno, za pretekli mesec v breme transakcijskega računa. 

Hranilnica si pridružuje pravico, da lahko kadarkoli preoblikuje digitalni paketni račun v drugo vrsto osebnega računa 

glede na namen poslovanja in za katerega imetnik izpolnjuje pogoje. Hranilnica lahko preoblikuje digitalni paketni 

račun v drugo vrsto osebnega računa tudi v primeru, da uporabnik preseže število plačilnih nalogov, SEPA direktnih 

obremenitev in trajnih nalogov, ki so po presoji hranilnice v okviru običajne uporabe gospodinjstva. 

Vse produkte in storitve, ki so sestavni del paketa in jih imetnik paketa ne uporablja (t. i. neaktivni produkti), lahko 

imetnik paketa v času trajanja paketa kadar koli začne uporabljati brez dodatnega plačila nadomestila, če je 

nadomestilo vključeno v strošek paketa. Vsi drugi produkti ali storitve, ki ne sodijo v paket in jih uporabnik paketa želi 

dodatno uporabljati, se obračunajo po vsakokrat veljavni Tarifi nadomestil, provizij in stroškov Delavske hranilnice d.d. 

Ljubljana. 

 

Pristop k paketu in veljavnost paketa 
4. člen 

K paketu lahko pristopi obstoječi ali novi imetnik osebnega računa pri Hranilnici. 

Obstoječi  imetnik osebnega računa pristopi k paketu s podpisom Izjave o vključitvi paketa. Paket se vključi s prvim 

dnem naslednjega meseca, ko začne Hranilnica tudi obračunavati nadomestilo za paket. 

Novi imetnik osebnega računa s podpisom vloge za odprtje osebnega računa DIGITALNI PAKETNI RAČUN in 

Pogodbe za opravljanje plačilnih storitev preko osebnega računa pristopa k vključitvi paketa. Paket se vključi z 

datumom sklenitve pogodbe za opravljanje plačilnih storitev preko osebnega računa. 

 

Ukinitev paketa in prenehanje veljavnosti 
5. člen 

Kadar imetnik paketa želi ukiniti paket in preiti na vrsto računa, ki ni paket, mora podati pisno izjavo za ukinitev 

paketa. Paket preneha veljati s prvim dnem naslednjega meseca. V primeru ukinitve paketa se vsak aktiven produkt 

ali storitev, ki je del paketa in jo imetnik paketa želi še naprej uporabljati, obračunava v skladu z vsakokrat veljavno 

Tarifo nadomestil, provizij in stroškov Delavske hranilnice d.d. Ljubljana s prvim dnem naslednjega koledarskega 

meseca. 

Kadar želi imetnik paketa ukiniti paket in zapreti račun (odstop od pogodbe), se mu na dan zaprtja obračuna 

sorazmerni del mesečnega nadomestila za uporabo paketa. 

 

 

 



Pravice in obveznosti uporabnika 

6. člen 

Uporabnik se obvezuje, da bo posloval v okviru višine dobroimetja na računu oziroma dovoljene prekoračitve 

sredstev na računu v skladu s pogodbo in predpisi, ki veljajo za račun, iz katerega se krijejo tudi obveznosti za 

poravnavo mesečnih stroškov vodenja DIGITALNEGA PAKETNEGA RAČUNA.   

Uporabnik se obvezuje, da bo na DIGITALNI PAKETNI RAČUN prejemal redne mesečne prilive. Za redne 

mesečne prilive se šteje prejem plače ali pokojnine. V nasprotnem primeru Hranilnica lahko uporabniku odpove  

Pogodbo o opravljanju plačilnih storitev preko transakcijskega računa in zapre račun.   

 

Uporabnik se obvezuje, da bo vsako spremembo osebnih/matičnih podatkov takoj pisno sporočil poslovalnici 

Hranilnice, ki vodi njegov račun, oziroma soglaša, da si Hranilnica v skladu z veljavno zakonodajo pridobi potrebne 

podatke pri upravljavcu zbirk osebnih podatkov.   

  

Uporabnik dovoljuje Hranilnici, da lahko pridobi in uporablja njegovo davčno številko za natančno in popolno 

identifikacijo ter za preprečitev napak in zlorab.  

  

Pravice in obveznosti Hranilnice 
7. člen 

 

Informacije in podatki, ki se nanašajo na vodenje DIGITALNIH PAKETNIH RAČUNOV, ki so predmet teh dodatnih 

pogojev, so poslovna skrivnost Hranilnice. Hranilnica se zavezuje, da bo podatke uporabnika varovala ter jih 

uporabljala samo za vodenje DIGITALNEGA PAKETNEGA RAČUNA. Hranilnica sme podatke o Uporabniku v 

skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma drugo veljavno zakonodajo posredovati zakonsko 

določenim pristojnim organom na njihovo pisno zahtevo.  

  

 

Pravice in obveznosti Hranilnice 

8. člen 

  

Vsakokrat veljavni dodatni pogoji so objavljeni na spletnih straneh Hranilnice (www.delavska-hranilnica.si) in v vseh 

poslovalnicah Hranilnice.  

Za vse kar ni urejeno v teh dodatnih pogojih se uporabljajo Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev preko 

transakcijskega računa za potrošnike. V primeru morebitnih nasprotij in neskladij med določili teh dodatnih pogojev 

in Splošnih pogojev za opravljanje plačilnih storitev preko transakcijskega računa za potrošnike, veljajo določila teh 

dodatnih pogojev ob smiselni uporabi Splošnih pogojev za opravljanje plačilnih storitev preko transakcijskega 

računa za potrošnike.  

Hranilnica lahko v skladu z veljavnimi predpisi in s svojo poslovno politiko spreminja te dodatne pogoje. Če 

Hranilnica spreminja te dodatne pogoje, mora dva meseca pred predlaganim dnevom začetka uporabe 

spremenjenih pogojev, posredovati uporabniku predlog sprememb dodatnih pogojev. Če uporabnik do dneva pred 

predlaganim datumom začetka uporabe spremenjenih pogojev, Hranilnici ne sporoči pisno, da predloga sprememb 

dodatnih pogojev ne sprejema, se šteje, da s spremembami soglaša. Če uporabnik ne sprejme predloga sprememb 

dodatnih pogojev lahko brez odpovednega roka in plačila nadomestil pisno odstopi od Pogodbe o opravljanju 

plačilnih storitev preko poslovnega računa, najkasneje do dneva pred  dnem začetka veljavnosti spremembe. V 

primeru, če uporabnik zavrne predlagane spremembe in pri tem ne odpove pogodbe, se šteje, da je Hranilnica 

odpovedala pogodbo z 2 mesečnim odpovednim rokom, ki teče od dneva pošiljanja obvestila o spremembi.  

Ti dodatni pogoji veljajo od 04.04.2018 dalje.  

 

 

 

 

 

 


