SPLOŠNI POGOJI DEPOZITOV PRAVNIH OSEB, PODJETNIKOV, ZASEBNIKOV IN DRUŠTEV V
PRIMORSKI HRANILNICI VIPAVA D.D.
1.

OPREDELITEV POJMOV

Hranilnica: Primorska hranilnica Vipava d.d., Glavni trg 15, 5271
Vipava, www.phv.si, matična številka 5214246, številka za DDV SI78184495.
Deponent: je domača pravna oseba - podjetje, podjetnik, zasebnik ali društvo,
ki s Hranilnico sklene Pogodbo o vezavi za pogodbeno dogovorjeno dobo in v
celoti sprejema te Splošne pogoje.
Depozit: so denarna sredstva v domači valuti, ki jih je Deponent odstopil
Hranilnici v razpolaganje pod pogoji določenimi v Pogodbi o vezavi.

4.

OBRESTOVANJE SREDSTEV

Obresti se obračunajo trimesečno in ob zapadlosti, izplačajo pa se v roku treh
delovnih dni po obračunu in ob zapadlosti depozita. Hranilnica obračunane
obresti nakaže na Deponentov Transakcijski račun ob koncu obračunskega
obdobja, oziroma ob zapadlosti.
Pogodbene obresti za okvirni depozit se izplačujejo trimesečno in jih Hranilnica
nakazuje na transakcijski račun Deponenta najkasneje tretji delovni dan po
obračunu in ob zapadlosti Depozita, to je na dan, ko se Hranilnica in deponent
dogovorita za odpoved pogodbenega razmerja.

Pogodba o vezavi (Pogodba): je s strani Deponenta in Hranilnice podpisan
dogovor o pogojih vezave denarnih sredstev.

Hranilnica obračunava obresti na linearni način ob upoštevanju dejanskega
števila dni v letu. Pri obračunu obresti se upošteva dan sklenitve Depozita, dan
zapadlosti Depozita pa ne.

Doba vezave: je obdobje, izraženo v dnevih za katero se pogodbeni stranki
dogovorita, da bo Deponent vezal sredstva pri Hranilnici. Datum začetka in datum
zaključka dobe vezave sta določena v Pogodbi o vezavi.

Hranilnica obračuna obresti po naslednjem vzorcu:

𝑜 =

Datum sklenitve vezave: je dan, ko je Pogodba podpisana s strani obeh
pogodbenih strank in je izvedeno vplačilo sredstev na depozit.
Datum zapadlosti (dospelosti) vezave: je datum, na katerega je Hranilnica
dolžna Deponentu izplačati vezana sredstva (glavnico) in pripadajoče obresti v
skladu z dogovorjenimi pogoji.
Obračunsko obdobje: je obdobje, za katerega je znan pričetek in konec obdobja
obračuna obresti. Na koncu obračunskega obdobja obračunane obresti dospejo
v (iz)plačilo, če ni drugače dogovorjeno. Hranilnica uporablja trimesečno
obračunsko obdobje.
Trimesečno obračunsko obdobje obresti pomeni, da se bodo obresti
obračunavale in izplačevale najkasneje tretji delovni dan po obračunu, torej 4 krat
letno (najkasneje tretji delovni dan po 31.03., 30.06., 30.09. in 31.12).
Obresti: so nadomestilo, ki jih Hranilnica plača Deponentu za uporabo Depozita.
Nominalna obrestna mera: je fiksna letna obrestna mera, ki se ne spreminja v
času trajanja pogodbenega razmerja.
Valuta: vezava Depozita je v valuti EUR.
Sklep: je vsakokrat veljaven Sklep o Obrestnih merah Primorske hranilnice
Vipava d.d., ki ga izda Hranilnica. Vsakokrat veljavni Sklep je na vpogled v
prostorih Hranilnice in objavljen na spletni strani www.phv.si.
Splošni pogoji: so Splošni pogoji depozitov pravnih oseb, podjetnikov,
zasebnikov in društev v Primorski hranilnici Vipava d.d..
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SKLENITEV POGODBE O VEZAVI

G ∗ p ∗ d
y ∗ 100

kjer pomeni: o = obresti , G= začetna glavnica, p = obrestna mera, d = število
dni, za katere se obračuna obresti, y = število dni v letu (365 oz. 366).
Hranilnica bo Deponentu za čas trajanja depozita v njegovem imenu in za njegov
račun izdajala obračun obresti, Deponent pa bo račune sprejel kot svoje lastne.
Deponenti so o višini obračunanih obresti, ob koncu vsakega trimesečja,
obveščeni z Dobropisom obračunanih obresti. Obračun obresti bo vseboval
podatke, kot jih zahtevajo določbe vsakokrat veljavne zakonodaje.
5.

OBRESTNA MERA

Pogodbena obrestna mera je enaka nominalni obrestni meri iz Sklepa o
Obrestnih merah, če Hranilnica Deponentu ne odobri posebnega pribitka k
obrestni meri. Obrestna mera pri okvirnem depozitu se lahko spremeni v skladu
s Sklepom o Obrestnih merah. V primeru spremembe obrestne mere za okvirne
depozite v Sklepu pošlje Hranilnica Deponentu pisno obvestilo o spremembi
najmanj 8 dni pred nameravano uveljavitvijo spremenjene obrestne mere. Če se
Deponent ne strinja s spremembo obrestne mere, lahko kadarkoli odpokliče
Depozit. Če Deponent v roku do uveljavitve spremenjene obrestne mere ne
odpokliče Depozita, oziroma ga odpokliče delno, se za neodpoklicani Depozit
šteje, da se Deponent strinja s spremembo obrestne mere.
6.

ODSTOP OD POGODBE IN PREDČASNA PREKINITEV POGODBE

Deponent lahko Hranilnici poda pisno zahtevo za prekinitev Pogodbe o vezavi, ki
jo odda v katerikoli poslovni enoti Hranilnice. Zahteva mora biti podpisana s strani
zakonitega zastopnika. Prekinitev pogodbe ni pogodbena obveznost Hranilnice.
V primeru sklenitve pisnega sporazuma o predčasni prekinitvi Pogodbe o vezavi,
Hranilnica za čas trajanja depozitnega razmerja do njegove prekinitve, sredstva
Depozita obrestuje po obrestni meri in v višini, dogovorjeni s Pogodbo o vezavi.

Pravno razmerje med Hranilnico in Deponentom nastane z dnem podpisa
Pogodbe o vezavi, če je izvedeno tudi vplačilo denarnih sredstev, v višini in roku,
navedenem na Pogodbi, ter če je Deponent Hranilnici omogočil, da je izvedla
pregled Deponenta skladno s Zakonom o preprečevanju pranja denarja in
financiranja terorizma.

Deponent za predčasno prekinitev Pogodbe o vezavi plača nadomestilo v skladu
z, na dan prekinitve Pogodbe, veljavno Tarifo nadomestil za poslovne subjekte
Primorske hranilnice d.d.. Hranilnica plačilo nadomestila pobota z Depozitom na
način, da se za znesek nadomestila zmanjša izplačilo Depozita.

Pogodbo o vezavi na strani Deponenta podpiše zakoniti zastopnik oz.
pooblaščene osebe in Pogodbo tudi žigosajo (če Deponent pri poslovanju žig
uporablja).

Hranilnica na dan predčasne prekinitve Depozita, prenese vrednost glavnice
skupaj z obračunanimi obrestmi (zmanjšano za pobotano nadomestilo) na
pogodbeno dogovorjen transakcijski račun.

3.

Hranilnica lahko pisno brez odpovednega roka odstopi od Pogodbe, če ugotovi,
da je Deponent ravnal v nasprotju s tem Splošnimi pogoji ali veljavnimi predpisi
in če je ob sklenitvi depozita navedel neresnične podatke. Hranilnica lahko prav
tako pisno odstopi od Pogodbe brez odpovednega roka v primeru, da Deponent
ne izpolnjuje obveznosti po katerikoli pogodbi, ki jo ima sklenjeno z Hranilnico.
Hranilnica v tem primeru, za čas trajanja depozitnega razmerja do njegove
prekinitve, sredstva Depozita obrestuje po obrestni meri in v višini, dogovorjeni s
Pogodbo o vezavi.

VRSTE DEPOZITA

Vezave depozita je mogoče skleniti samo v valuti EUR.
Kratkoročni depozit je Depozit, sklenjen za dobo vezave do vključno enega leta.
Okvirni depozit je prilagodljiva oblika vezave presežnih sredstev, z možnostjo
večkratnih vplačil (do višine pogodbeno dogovorjenega zneska) in izplačil
denarnih sredstev. Uvrščamo ga med kratkoročne depozite. Deponent mora
zahtevo po izplačilu (odpoklicu) sredstev, Hranilnici najaviti v pisni obliki, najmanj
en dan pred odpoklicem zneska.
Dolgoročni depozit je Depozit, sklenjen za dobo najmanj eno leto in en dan.
Avtomatsko podaljšanje depozita po izteku dobe vezave ni možno, lahko pa se
Hranilnica in deponent pred vračilom sredstev deponentu dogovorita za ponovno
vezavo in na novo dogovorita pogoje sklenitve depozita.

Pri okvirnih depozitih, se pogodba lahko prekine sporazumno na željo katerekoli
izmed pogodbenih strank, pri čemer pogodbeni stranki skleneta pisni sporazum
o predčasni prekinitvi.
7.

IZPLAČILO DEPOZITA

Hranilnica po poteku Dobe vezave Depozit s pripadajočimi obrestmi vrne na
Deponentov transakcijski račun, ki ga ja Deponent navedel ob sklenitvi in je
zapisan v Pogodbi.
Hranilnica bo v primeru prejema sklepa o izvršbi, zavarovanju ali drugem
prisilnem posegu na Depozit, ki ga izda sodišče, FURS ali drug pristojni organ,
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Deponentu onemogočila razpolaganje z depozitom (v višini, kot izhaja iz sklepa),
in postopala v skladu z izrekom sklepa. Hranilnica bo pri tem ravnala v skladu s
predpisi, ki urejajo opravljanje prisilne izvršbe in zavarovanja, in predpisi, ki
urejajo plačilne storitve. Hranilnica ne bo preverjala razmerja med Deponentom
in osebo, ki je v sklepu o izvršbi ali zavarovanju označena kot upnik. Hranilnica
za čas trajanja depozitnega razmerja do njegove prekinitve, sredstva Depozita
obrestuje po obrestni meri in v višini, dogovorjeni s Pogodbo o vezavi.

banko/hranilnico, kar pomeni, da se za določitev ravni kritja seštejejo vse vloge v
isti banki/hranilnici.
Zajamčene vloge bodo izplačane najpozneje v sedmih delovnih dneh po
presečnem datumu za izračun jamstva in sicer pri izplačilni banki, ki jo bo določila
Banka Slovenije.
Več informacij je na voljo na spletni strani Banke Slovenije (www.bsi.si)- Jamstvo
za vloge in na spletni strani Hranilnice (www.phv.si).

V primeru, da Deponent katerekoli svoje denarne obveznosti do Hranilnice ne bi
izpolnil pravočasno in v celoti, Deponent Hranilnici izrecno in brezpogojno
dovoljuje ter jo izrecno in nepreklicno pooblašča, da svoje zapadle in neplačane
terjatve do Deponenta, brez posebnega dodatnega naloga, poplača in poravnava
z denarnimi sredstvi iz kateregakoli dobroimetja Deponenta pri Hranilnici,
vključno z depozitnimi in vezanimi sredstvi deponenta pri Hranilnici. Zadevno
pooblastilo Hranilnici se šteje kot nepreklicni plačilni nalog Deponenta v skladu z
določili vsakokrat veljavnega zakona o plačilnih storitvah in sistemih.
8.

11. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
V primeru, da se ugotovi, da je kdo posredno ali neposredno, v imenu in/ali na
račun katere koli pogodbene stranke dal, ponudil ali obljubil zaposlenemu pri
kateri koli pogodbeni stranki ali drugi pravni ali fizični osebi, ki je kakor koli
drugače povezana s to pogodbeno stranko, kakršno koli darilo ali plačilo v
denarju ali drugem dragocenem predmetu oziroma kakršno koli drugo materialno
ali nematerialno ugodnost, za pridobitev tega posla oziroma sklenitev tega posla
pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem
pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je nasprotni
stranki ali povzročena škoda ali omogočena pridobitev nedovoljene koristi, je že
veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da sploh ni bila
sklenjena.

OBVEŠČANJE

Hranilnica obrestne mere za Depozite, sprejete na podlagi vsakokrat veljavnega
Sklepa o Obrestnih merah, objavlja v vseh poslovalnicah Hranilnice in na spletni
strani www.phv.si.
Deponent soglaša, da ga Hranilnica obvešča po elektronski banki, ali preko
drugega elektronskega medija, katerega naslov je Deponent sporočil Hranilnici,
in preko pisnih obvestil. Vsako obvestilo ali drug dokument, ki ga Hranilnica želi
vročiti Deponentu, če je poslano v pisni obliki, se šteje kot pravilno vročeno, če je
poslano na zadnji znani naslov Deponenta, ki ga ima Hranilnica v svojih
evidencah. V primeru obveščanja preko elektronskega medija se šteje obvestilo
prejeto isti dan po oddaji obvestila preko elektronskega medija. V primeru
pisnega obvestila se šteje obvestilo prejeto naslednji delovni dan po oddaji
pisnega obvestila na pošti.

Pogodbena stranka zoper katero se uvede postopek, se v celoti odpoveduje
uveljavljanju odškodninskih zahtevkov zaradi ničnosti pogodbe, vključno z
zahtevkom za plačilo izgubljenega dobička, kakor tudi vseh drugih zahtevkov, v
kolikor bi se kasneje s pravnomočno sodbo pristojnega sodišča izkazalo, da
koruptivno oziroma nezakonito dejanje v smislu tega člena ni bilo storjeno
oziroma bi bil sodni postopek ustavljen.
Oškodovana pogodbena stranka ima pravico zoper nasprotno stranko uveljavljati
odškodninske in druge zahtevke, vključno z zahtevkom za vračilo že izvršenih
plačil, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, nastalih zaradi ničnosti

Deponent mora Hranilnici nemudoma oz. najkasneje v roku 8 (osem) dni sporočiti
vsako spremembo zakonitih zastopnikov, pooblaščencev, sedeža oziroma drugih
podatkov, ki so pomembni za izvajanje Pogodbe o vezavi. Hranilnica ne
odgovarja za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja obveznosti glede sporočanja
sprememb. Vse finančne in druge posledice zaradi neupoštevanja sporočanja in
nepravočasnega sporočanja sprememb bremenijo Deponenta. Vsako obvestilo
ali drug dokument, ki ga Hranilnica želi vročiti Deponentu se šteje kot pravilno
vročeno, če je poslano v pisni obliki na zadnji znani naslov Deponenta, ki ga ima
Hranilnica v svojih evidencah.
9.

12. IZVENSODNO REŠEVANJE SPOROV
Morebitne spore, nesoglasja ali pritožbe v zvezi z opravljanjem storitev v skladu
s temi Splošnimi pogoji, bosta Hranilnica in Deponent reševala sporazumno.
Deponent lahko pritožbo v zvezi z opravljeno storitvijo Hranilnice pošlje preko
elektronske pošte na naslov info@phv.si, po faksu na telefonsko številko (05)
3664-510, po pošti na naslov Primorska hranilnica d.d., Glavni trg 15, 5271
Vipava ali jo poda ustno v poslovalnici Hranilnice, kjer zaposleni sestavi zapisnik,
ki ga mora Deponent podpisati. V nasprotnem primeru se šteje, da Deponent
pritožbe ne želi vložiti.

VARSTVO OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV

Hranilnica obravnava informacije in podatke pridobljene na podlagi Pogodbe o
vezavi in teh Splošnih pogojev kot poslovno skrivnost. Deponent soglaša in
pooblašča Hranilnico, da vzpostavi, vodi, vzdržuje in nadzoruje v svojih zbirkah
podatkov vse podatke o Deponentu, ki so potrebni za sklenitev in izvrševanje
depozitnega posla.

Hranilnica bo Deponentu na pritožbo odgovorila v roku 8 dni, o pritožbi pa bo
odločila v roku 30 dni. Odločitev o pritožbi bo Hranilnica Deponentu posredovala
pisno z navadno pošto, če Deponent ne zahteva drugače.
Če se Deponent z odločitvijo Hranilnice o pritožbi ne strinja ali od Hranilnice ne
prejme odgovora v roku 30 (trideset) dni, lahko vloži zahtevo za začetek postopka
izvensodnega reševanja sporov s potrošniki pred neodvisnim izvajalcem
izvensodnega reševanja sporov, ki je Združenje bank Slovenije – GIZ, Šubičeva
ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-naslov irps@zbs-giz.si, tel. (01) 2429-700.
Odločitev izvajalca IRPS za Hranilnico oziroma za Deponenta ni zavezujoča.
Vložitev pobude ne posega v pravico Deponenta, da kadarkoli vloži tožbo pred
pristojnim sodiščem zoper Hranilnico zaradi rešitve spora.

Hranilnica kot upravljalec zbirke osebnih podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje
zbirko osebnih podatkov o poslovanju Deponenta v skladu z vsakokrat veljavnim
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, Splošno uredbo EU o varstvu
osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679- GDPR) in s svojimi internimi akti, za
izvajanje medsebojnega pogodbenega odnosa ter skladno z Deponentovo
privolitvijo, če je bila ta podana, za obdelavo osebnih podatkov za namene
trženja. Podrobnejše informacije, o tem kako Hranilnica ravna z osebnimi podatki,
so opredeljene v Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov. Vsakokrat
veljavne Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov so na voljo v
poslovalnicah Hranilnice in na spletni strani (www.phv.si).

13. KONČNE DOLOČBE
Hranilnica pri opravljanju storitev, ki so predmet teh Splošnih pogojev upošteva
in izvršuje določila vsakokrat veljavnega zakona o preprečevanju pranja denarja
in financiranja terorizma.

Hranilnica bo osebne in druge podatke zbrisala iz svojih zbirk podatkov, ko bo
dosežen namen Pogodbe o vezavi oziroma, ko bo potekel rok, ki predpisuje dobo
hranjenja teh podatkov.

Za vse, kar ni posebej dogovorjeno s Pogodbo o vezavi in Splošnimi pogoji, se
upoštevajo veljavna določila Sklepa in veljavne zakonodaje.

Deponent s podpisom Pogodbe o vezavi soglaša z obdelavo osebnih podatkov
ter tudi dovoljuje obdelavo osebnih podatkov, ki jih je posredoval Hranilnici
oziroma s katerimi Hranilnica razpolaga, za potrebe izpolnjevanja in nadzora
pogodbenih obveznosti, poenotenje bančnih operaciji, kakor tudi izpolnjevanja
ustreznih zakonskih obveznosti Hranilnice ter obveznosti, sprejetih in v skladu s
strani Republike Slovenije prevzetimi mednarodnimi pravnimi akti in akti
Evropske unije ter vsemi zavezujočimi domačimi in mednarodnimi akti in pravili,
ki veljajo oziroma se nanašajo na preprečevanje pranja denarja in financiranja
terorizma ter izvajanje mednarodnega sporazuma, sklenjenega med Republiko
Slovenijo in ZDA, v zvezi z Zakonom o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z
računi v tujini (FATCA), OECD standardom avtomatične izmenjave informacij o
finančnih računih (CRS) ter Zakonom o davčnem postopku (ZDavP).

Ti Splošni pogoji veljajo do spremembe. Hranilnica lahko spreminja splošne
pogoje skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. O spremembi
bo Hranilnica Deponente obvestila elektronsko oz. z izpiski ali na drug način
primeren za bančno poslovanje.
Vsakokrat veljavni in spremenjeni Splošni pogoji so objavljeni v vseh
poslovalnicah Hranilnice na spletni strani www.phv.si.
Ti Splošni pogoji so sestavni del Pogodbe o vezavi. S podpisom Pogodbe o
vezavi Deponent potrjuje, da je bil s Splošnimi pogoji seznanjen pred sklenitvijo
Pogodbe in da z njimi v celoti soglaša.

10. JAMSTVO VLOG
Ti Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo od 01.04.2020.
Hranilnica je članica sistema jamstva za vloge, ki ga v skladu z Zakonom o
sistemu jamstva za vloge vzpostavi in upravlja Banka Slovenije. Sistem jamstva
za vloge zagotavlja jamstvo za vloge vlagatelja. V primeru, da Hranilnica ne more
izpolniti svojih finančnih obveznosti, vlagatelji prejmejo izplačila iz sistema
jamstva za vloge. To izplačilo krije največ 100.000 EUR na vlagatelja na
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