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SPLOŠNI POGOJI ZA DOVOLJENO PREKORAČITEV POZITIVNEGA STANJA
NA TRANSAKCIJSKEM RAČUNU ODPRTEM PRI SKB D.D.
I. Splošno
S temi splošnimi pogoji so opredeljene pravice in obveznosti banke in uporabnika limita v zvezi s prekoračitvijo
pozitivnega stanja v evrih na transakcijskem računu uporabnika limita, odprtem pri banki.
Ti splošni pogoji so sestavni del izpolnjenega in podpisanega Zahtevka za odobritev limita na transakcijskem računu
in imajo skupaj z njim in z Obvestilom o odobritvi limita na transakcijskem računu, ki ga uporabniku limita izda banka,
značaj pogodbe (v nadaljevanju: pogodba).

II. Opredelitev pojmov
Pojmi v teh splošnih pogojih pomenijo:
Izdajatelj splošnih pogojev – ponudnik plačilnih storitev SKB banka d. d. Ljubljana, e-naslov: info@skb.si (v nadaljevanju
banka).
Transakcijski račun (v nadaljevanju račun) – plačilni račun, ki ga odpre banka v imenu uporabnika ali več uporabnikov za
izvrševanje plačilnih transakcij in druge namene, povezane z opravljanjem bančnih storitev za uporabnika.
Uporabnik – pravna oseba, imetnik zasebne dejavnosti ali civilnopravna oseba ter tuja pravna oseba, ki uporablja plačilne
storitve kot plačnik in/ali prejemnik plačila in sklene z banko Pogodbo o odprtju in vodenju transakcijskega računa ter
opravljanja plačilnih storitev.
Cenik – vsakokrat veljavni cenik plačilnih storitev banke, objavljen na vidnem mestu v vseh poslovalnicah banke in na
spletnih straneh banke na naslovu www.skb.si.
Limit – dogovorjeni kreditni znesek na transakcijskem računu, ki ga banka uporabniku kot odobreno prekoračitev stanja
odobri na podlagi pogodbe.
Uporabnik limita – pravna oseba, imetnik zasebne dejavnosti ali civilnopravna oseba ki mu banka odobri prekoračitev
pozitivnega stanja na transakcijskem računu.
Porok – fizična oseba, ki kot solidarni porok in plačnik jamči (odgovarja) za izpolnitev obveznosti uporabnika limita.

III. Odobritev limita
1.

Uporabnik transakcijskega računa in banka se dogovorita o odobritvi prekoračitve pozitivnega stanja (v nadaljevanju
limita) na transakcijskem računu uporabnika odprtem pri banki.

2.

Banka odloča o odobritvi limita na podlagi izpolnjenega in podpisanega Zahtevka za odobritev limita na
transakcijskem računu , ki ga prejme banka s strani uporabnika limita in katerega sestavni del so ti splošni pogoji,
in sicer v višini in za obdobje, ki sta v skladu z navedenim zahtevkom opredeljena v Obvestilu o odobritvi limita na
transakcijskem računu, ki ga uporabniku limita izda banka.

IV. Pogodbene in zamudne obrestne mere in način obračuna
1.

Banka obrestuje sredstva po enoviti nominalni obrestni meri za limit na transakcijskem računu (v nadaljevanju:
pogodbena obrestna mera)

2.

Pogodbena obrestna mera, ki je določena v Obvestilu o odobritvi limita na transakcijskem računu, se v času do
končnega vračila limita ne spreminja.

3. Banka začne obračunavati obresti na dan prvega črpanja limita.
4. Banka obračunava obresti od zneska vsakokratnega koriščenega limita na proporcionalen način z uporabo dejanskega
števila dni v mesecu in 360 dni v letu.
5. Banka obračunava obresti zadnji dan v vsakem mesecu. Obračunane obresti zapadejo v plačilo zadnji dan v vsakem
mesecu.
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6. O višini obračunanih obresti bo banka obveščala uporabnika limita z obračuni obresti in z izpiski o prometu in stanju
sredstev na transakcijskem računu.
7.

Za neporavnane zapadle obveznosti iz te pogodbe banka obračuna zamudne obresti. Zamudne obresti obračunava
banka v višini, kot jih določajo veljavni predpisi.

V. Nadomestila in drugi stroški ter bremenitev transakcijskega računa
1.

Uporabnik limita je dolžan banki plačati enkratno nadomestilo za sklenitev in vodenje posla v višini, določeni v
Obvestilu o odobritvi limita na transakcijskem računu.

2.

Za morebitne opomine, poslane uporabniku limita zaradi neizpolnjevanja ali nepravočasnega izpolnjevanja
pogodbenih obveznosti, je uporabnik limita dolžan banki plačati vse stroške, ki banki nastanejo s pripravo in
posredovanjem le-teh.

3. Uporabnik limita je dolžan banki plačati oziroma povrniti banki tudi vse ostale bančne in druge dejanske stroške,
vključno s stroški za zavarovanje denarnih terjatev, ki jih je banka plačala ali so ji nastali v zvezi s to pogodbo:
• znesek vseh stroškov in izdatkov (vključno z odvetniškimi honorarji), ki so banki nastali v zvezi z zahtevkom
uporabnika limita za spremembo pogodbe ali odpoved kakšni pravici banke ali kakšno privolitev banke;
• vse stroške, davke in dajatve, ki izvirajo iz ustanovitve, pridobitve, unovčenja ali sprostitve zavarovanj predloženih
za zavarovanje terjatev po tej pogodbi;
• vse stroške zunanjih pravnih svetovalcev in odvetnikov, ki banki nastanejo v zvezi z izterjavo terjatev po tej
pogodbi ali v zvezi z uveljavljanjem ali zaščito njenih pravic in upravičenj iz te pogodbe in vsak znesek vseh
stroškov in izdatkov, ki jih je banka imela v zvezi z uveljavljanjem, poskusom uveljavljanja ali ohranjanja
kakršnekoli pravice iz te pogodbe;
• vse ostale dejanske stroške, ki jih je banka plačala ali so ji nastali v zvezi s to pogodbo in/ali limitom, ali ki bi
izhajali ali bi bili v zvezi s to pogodbo in/ali limitom.
4. Uporabnik limita izjavlja, da je seznanjen z vsemi nadomestili in drugimi stroški v zvezi s to pogodbo ter da mu je
bil ob podpisu Zahtevka za odobritev limita na transakcijskem računu predložen na vpogled veljavni cenik banke, iz
katerega sta razvidna višina in način plačila vseh nadomestil in drugih stroškov v zvezi s to pogodbo.
5. V primeru spremembe cenika bo banka obvestilo o spremembi cenika objavila na spletnih straneh banke na naslovu
www.skb.si. Vsakokrat veljavni cenik je na vpogled dostopen v vseh poslovnih enotah in poslovalnicah banke.
6. Uporabnik limita soglaša, da banka poplačilo obresti, nadomestila za sklenitev in vodenje posla ter ostalih obveznosti
po tej pogodbi izvrši v svoje dobro in v breme sredstev na transakcijskem računu uporabnika limita, odprtem pri
banki.

VI. Zavarovanje obveznosti
1.

Uporabnik limita je dolžan za zavarovanje svojih obveznosti do banke iz naslova pogodbe zagotoviti in banki
najkasneje do prejema Obvestila o odobritvi limita na transakcijskem računu predložiti naslednja zavarovanja:
a) menice:
ustrezno število bianco podpisanih menic, v skladu z Zahtevkom za odobritev limita na transakcijskem računu in
kot določeno v Obvestilu o odobritvi limita, ki ga uporabniku limita izda banka, skupaj z menično izjavo in nalogom
za plačilo menice. Če bo banka prisiljena unovčiti eno ali več menic, lahko zahteva od uporabnika limita, da predloži
nove bianco menice z menično izjavo in nalogom za plačilo menice. Uporabnik limita je dolžan predložiti bianco
menice na prvi pisni poziv banke v zahtevanem številu. Ta pravica banki ostane do prenehanja pogodbe
in/ali
b) poroštvo fizične osebe:
poroštveno izjavo poroka, ki banki jamči kot solidarni porok in plačnik vseh zapadlih obveznosti po pogodbi.
Poroštvena izjava je sestavni del pogodbe.
Vse stroške navedenih zavarovanj nosi uporabnik limita.
in/ali
c) zavarovanje se ne zahteva.
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2.

Zavarovanja obveznosti in obveznosti uporabnika limita v zvezi z zavarovanji iz prejšnje točke so natančno določena v
Obvestilu o odobritvi limita na transakcijskem računa, ki ga uporabnik prejme s strani banke.

VII. Druge obveznosti uporabnika limita
1.

Uporabnik limita se zavezuje:
a) da bo v času veljavnosti te pogodbe preko transakcijskega računa odprtega pri banki opravljal dogovorjeni %
plačilnih storitev letno oziroma najmanj 30% celotnih plačilnih storitev letno, v skladu z Obvestilom o odobritvi
limita na transakcijskem računu;
b) da bo zagotavljal redne prilive in zadostno stanje sredstev na transakcijskem računu za poravnavanje obveznosti po
tej pogodbi;
c) predložiti banki po poteku poslovnega leta letno poročilo in računovodske izkaze, sestavljene v skladu z zakonskimi
predpisi, ki urejajo dejavnost uporabnika limita, in s slovenskimi računovodskimi standardi oziroma mednarodnimi
standardi računovodskega poročanja, če uporabnik limita v skladu z veljavno zakonodajo vodi poslovne knjige v
teh standardih, v rokih, ki jih predpisujejo zakon in podzakonski predpisi, na zahtevo banke pa tudi izkaze za krajše
obdobje in drugo dokumentacijo;
d) za letna poročila in računovodske izkaze se uporabnik limita zavezuje zagotoviti tudi dodatne podatke in pojasnila,
ki jih zahteva banka;
e) obveščati banko o spremembah lastništva oziroma o obremenjevanju svojega premoženja ali organizacijsko
statusnih spremembah najkasneje v 5 dneh po nastanku spremembe;
f) v primeru organizacijsko statusnih sprememb, zmanjšanja ali prenosa premoženja in/ali poslovanja na drugo
pravno osebo ali samostojnega podjetnika, preden bi uporabnik limita v celoti poravnal vse obveznosti iz te
pogodbe, prenesti na to drugo pravno osebo ali samostojnega podjetnika tudi vse neporavnane obveznosti
do banke ter koristi iz zavarovanja teh obveznosti iz te pogodbe oziroma na drug veljaven način zagotoviti
neprekinjeno izpolnjevanje teh obveznosti;
g) v času trajanja pogodbenega razmerja banki pisno sporočiti vsako spremembo firme, spremembo in prenehanje
dejavnosti, spremembo sedeža ali osebe, pooblaščene za zastopanje, in o tem predložiti banki ustrezna dokazila v 5
dneh po nastanku spremembe;
h) zavarovati vsa svoja nedenarna sredstva proti vsem rizikom in redno plačevati zavarovalno premijo;
i) pri izpolnjevanju obveznosti po kreditih in drugih sklenjenih pogodbah s poslovnimi bankami zagotavljati
enakovrednost terjatev bank in vsem bankam zagotoviti enak položaj oziroma preprečiti vsa dejanja, ki bi imela za
posledico neenakomerno poplačilo ali ugodnejši položaj posameznih bank.

2.

Uporabnik limita izrecno in nepreklicno dovoljuje banki, da za poplačilo katere koli zapadle in neporavnane
obveznosti po pogodbi, brez posebnega naloga, uporabi vsa sredstva uporabnika limita pri banki, ki jih uporabnik
limita ima ali jih bo imel pri banki. Uporabnik limita in banka soglašata, da banka pri poplačilu obveznosti uporabnika
limita po prejšnjem stavku pri preračunu v primeru nakupa, prodaje ali konverzije tujih valut uporabi nakupne in
prodajne podjetniške tečaje banke, veljavne na dan poplačila.

3. Morebitne obveznosti uporabnika limita do banke se ne uporabljajo pri izračunu zneska za izplačilo kritja zajamčene
vloge, razen v primeru, da so obveznosti uporabnika limita do banke zapadle pred presečnim datumom za izračun
jamstva za vloge ali na ta dan. V tem primeru se zapadla obveznost uporabnika limita do banke pobota z njegovo
terjatvijo iz naslova kritja izplačila zajamčene vloge v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja jamstvo za vloge.
4. V primeru, ko banka terjatve iz tega limita uporabi za zavarovanje obveznosti do Banke Slovenije oziroma do drugih
centralnih bank Evrosistema, pogodbeni stranki soglašata, da se lahko za potrebe izvedbe takega zavarovanja
Banki Slovenije, Evropski centralni banki in nacionalnim centralnim bankam Evrosistema, brez posebne odobritve
uporabnika limita razkrijejo vsi podatki o tej pogodbi in o uporabniku limita, s katerim banka razpolaga.
5. Uporabnik limita se nepreklicno odpoveduje pravici do pobota z obveznostmi banke v primeru, da je limit uporabljen
za zavarovanje terjatev Evrosistema.
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VIII. Pravice banke
1.

Banka ima pravico:
a) pregledovati knjige in celotno finančno poslovanje uporabnika limita;
b) spremeniti pogoje limita po tej pogodbi v skladu s spremembami denarno-kreditne politike;
c) preverjati izpolnjevanje obveznosti uporabnika limita iz te pogodbe ter pisno opomniti uporabnika limita, če ne
izpolnjuje obveznosti;
d) povišati pogodbena obrestno mero za 1,5 odstotne točke, če uporabnik limita v času trajanja te pogodbe ne
izpolnjuje obveznosti iz podtočke a) 1. točke VII. člena teh splošnih pogojev. Banka bo obresti po višji obrestni meri
začela obračunavati od izteka naslednjega koledarskega meseca po opominu do končnega poplačila limita.

IX. Odstop od pogodbe
1.

Uporabnik limita lahko odstopi od te pogodbe kadarkoli v času trajanja pogodbe. V tem primeru je uporabnik limita
poleg vračila črpanega zneska in pripadajočih obresti dolžan plačati tudi nadomestilo za odstop od pogodbe v
višini, določeni v vsakokrat veljavnem ceniku banke. Strošek se ne zaračuna le, če uporabnik limita na podlagi pisne
izjave odstopi od te pogodbe v sedmih (7) dneh od izdaje obvestila in pod pogojem, da uporabnik limita še ni koristil
odobrenega limita.

2.

Banka ima pravico odstopiti od te pogodbe in zahtevati takojšnje vračilo celotnega izkoriščenega limita z obrestmi
in stroški vred ali spremeniti pogoje limita in/ali prepovedati nadaljnjo porabo sredstev odobrenih s to pogodbo, če
uporabnik limita:
a) ne izpolni katere koli obveznosti po tej pogodbi ali kateri koli drugi pogodbi, sklenjeni z banko;
b) postane po oceni banke plačilno nesposoben ali če obstajajo drugi razlogi, iz katerih lahko banka utemeljeno
sklepa, da uporabnik limita ne bo mogel poravnati svojih obveznosti iz te pogodbe;
c) banki ob sklenitvi te pogodbe predloži neresnične podatke;
d) ne vodi finančnih transakcij prek transakcijskega računa, odprtega pri banki, v obsegu, predvidenem s to pogodbo
in brez soglasja banke prenese poslovanje v celoti ali delno na drugo banko;
e) če je nad uporabnikom limita uveden stečajni ali likvidacijski postopek, postopek prisilne poravnave oziroma
drug postopek prenehanja ali če se mu po oceni banke bistveno poslabša finančni položaj ali nastopijo druge
okoliščine, ki bi bistveno vplivale na položaj banke kot upnika (npr. blokada na računu na podlagi sklepov o izvršbi
in zavarovanju, informacija o nameri uporabnika limita o uvedbi postopka prisilne poravnave ali stečaja, …. );
f) preneha s poslovanjem.

3. Banka in uporabnik limita sta sporazumna, uporabnik limita pa se izrecno strinja, da v primeru, če banka ali uporabnik
limita odstopi od te pogodbe, limit takoj v celoti zapade, uporabnik limita pa je dolžan banki nemudoma poravnati
vse obveznosti iz naslova te pogodbe.
4. Banka bo o odstopu od te pogodbe obvestila uporabnika limita pisno s priporočeno pošto na zadnji banki znani
naslov uporabnika limita. Šteje se, da odstop učinkuje na dan od oddaje priporočene pošte.

X. Ostala določila
1.

Uporabnik limita s podpisom Zahtevka za odobritev limita na transakcijskem računu (v nadaljevanju: Zahtevek)
izjavlja, da ni sankcionirana oseba, niti ni sankcionirana oseba katerakoli izmed z njim povezanih družb v primeru, da
uporabnik limita sodi v skupino povezanih družb (v nadaljevanju: povezana družba):
• sankcionirana oseba je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je tarča sankcij oziroma zanjo veljajo sankcije, kar
vključuje, brez omejitev, osebo, ki: a) je v lasti oz. jo neposredno ali posredno obvladuje oseba, ki je tarča sankcij ali
b) je registrirana, ima sedež oziroma je državljan ali rezident države, ki je navedena na listi sankcioniranih držav;
• sankcije so kakršnekoli ekonomske, finančne, trgovinske ali podobne omejitve in prepovedi, sprejete, podane
ali predpisane s strani sledečih organizacij ali držav (in njihovih organov ali agencij): a) Združenih narodov; b)
Združenih držav Amerike; ali c) Evropske unije ali njenih sedanjih ali bodočih držav članic.
Uporabnik limita s podpisom Zahtevka prav tako izjavlja, da, kolikor mu je znano, sankcionirana oseba tudi ni kdorkoli
izmed njegovih zakonitih zastopnikov, pooblaščenih oseb ali oseb, zaposlenih pri uporabniku limita ali v katerikoli z
njim povezani družbi.
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2.

Uporabnik limita se s podpisom Zahtevka zavezuje in jamči, v času veljavnosti pogodbe:
• da on sam, in zagotoviti, da tudi nobena z njim povezana družba, oziroma članica skupine povezanih družb, če
sodi uporabnik limita v tako skupino, ne bo, neposredno ali posredno, uporabil/a sredstev, odobrenih na podlagi
pogodbe (ali posodil/a, prispeval/a, oziroma kako drugače dal/a na razpolago teh sredstev katerikoli osebi), na
kakršenkoli način, ki bi imel za posledico kršitev sankcij s strani banke, kar vključuje tudi uporabo teh sredstev za
financiranje ali olajšanje poslovanja ali transakcij sankcionirane osebe, ali z njo povezane osebe, ali dajanje teh
sredstev na razpolago sankcionirani osebi ali omogočanje, da bi taka oseba imela korist od teh sredstev;
• da nobena sankcionirana oseba ne bo imela nobene pravice do zneskov, ki bodo s strani uporabnika limita plačani
ali nakazani banki iz naslova pogodbe kot tudi, da noben prihodek ali korist, ki bi izhajal/a iz kakršnekoli aktivnosti
ali transakcije s sankcionirano osebo, ne bo uporabljen/a za poplačilo zneskov, ki jih uporabnik limita dolguje
banki na podlagi pogodbe.
Če je, ali postane izvajanje katerekoli obveznosti banke po pogodbi in iz nje izhajajočih obveznosti banke, nezakonito,
ali če je, ali postane uporabnik limita, ali član skupine uporabnika limita, ankcionirana oseba:
• bo banka uporabnika limita nemudoma obvestila o ugotovljeni nezakonitosti in
• bo banka po obvestilu uporabnika limita odstopila od pogodbe in
• bo uporabnik limita izvedel vračilo celotnega limita z obrestmi in stroški vred, na dan, ki ga bo banka določila v
obvestilu.
Banka lahko odstopi od pogodbe tudi v primeru obstoja ali nastanka suma, da je sankcionirana oseba katerakoli z
uporabnikom limita povezana družba.
Banka in uporabnik limita s sklenitivjo pogodbe izjavljata in drug drugemu jamčita, da nobeden od njiju niti katerikoli
njun zaposleni ali katerakoli tretja oseba v imenu ali za račun pogodbenih strank, v zvezi s pogodbo, ni in ne bo,
neposredno ali posredno, obljubila, ponudila ali dala nagrade, darila ali kakršnekoli premoženjske ali druge koristi ali
ugodnosti osebi, zaposleni pri drugi pogodbeni stranki ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitve druge pogodbene
stranke ali družinskim članom omenjenih oseb, z namenom, da bi ta oseba vplivala na odločitev ali dejanja druge
pogodbene stranke glede:
• pridobitve posla oziroma /sklenitve pogodbe in/ali
• sklenitve posla oziroma te pogodbe pod ugodnejšimi pogoji, in/ali
• opustitve dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti in/ali
• drugega ravnanja ali opustitve, s katerim je pogodbenima strankama povzročena škoda ali je omogočena
pridobitev nedovoljene koristi pogodbenima strankama, njunim pooblaščencem ali zastopnikom ali posrednikom
ali zaposlenim ali osebam, ki lahko vplivajo na odločitve pogodbenih strank ali družinskim članom vseh teh oseb.
V primeru kršitve izjav in zavez iz te točke 2. s strani katerekoli pogodbene stranke, lahko druga pogodbena stranka
brez odpovednega roka odstopi od pogodbe s takojšnjim učinkom, pogodbena stranka - kršiteljica pa je dolžna drugi
pogodbeni stranki na prvi poziv povrniti vso škodo, ki bi drugi pogodbeni stranki nastala zaradi te kršitve in zaradi
predčasnega odstopa od pogodbe.

3. Vsako obvestilo ali drugo pisanje, ki bi ga banka želela vročiti uporabniku limita, se šteje kot pravilno vročeno, če je
poslano v pisni obliki na zadnji znani naslov uporabnika limita, ki ga ima banka v svoji evidenci. Če uporabnik limita ne
sporoči spremembe sedeža oziroma naslova ali če pošte ne prevzame, banka vrnjeno pošto šteje kot vročeno.
4. Banka lahko od uporabnika limita zahteva dodatna pojasnila in informacije, kadar meni, da je zahteva uporabnika
limita za določeno transakcijo, ali določena transakcija uporabnika limita neobičajna glede na znesek in/ali druge
dejavnike. V zvezi s tem uporabnik limita izrecno soglaša in pooblašča banko, da banka lahko v postopku obravnave
zahteve uporabnika limita ali transakcije, posreduje navedena pojasnila in informacije ter s tem povezane podatke
o uporabniku limita in njegovi zahtevi in/ali transakciji, svoji vsakokratni obvladujoči družbi ali njeni specializirani
odvisni družbi, ne glede na njun sedež. Uporabnik limita je seznanjen in se strinja, da ima banka pravico zavrniti
tako zahtevo uporabnika limita in/ali izvršitev transakcije. V zvezi s tem se uporabnik limita odpoveduje morebitnim
odškodninskim zahtevkom do banke zaradi zamude pri izvršitvi ali zaradi zavrnitve zahteve uporabnika limita/
transakcije, oziroma kakršnimkoli drugim zahtevkom do banke in drugih oseb iz te točke.
5. Uporabnik limita potrjuje in jamči, da so to pogodbo, menice in druge listine v zvezi s to pogodbo podpisale osebe, ki
so vpisane v sodni register kot zastopniki uporabnika limita za tovrstno zastopanje, oziroma s strani uporabnika limita
za podpis te pogodbe, menice in drugih listin v zvezi s to pogodbo, posebej pooblaščene osebe (specialno pooblastilo,
ki se predloži v originalu).
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6. Uporabnik limita dovoljuje banki, da pridobi in hrani vse njegove podatke v svojih zbirkah ter jih uporablja za namene
izvajanja te pogodbe in za trženje storitev banke.
7.

Uporabnik limita zaradi izvajanja te pogodbe oziroma izterjave terjatev iz naslova te pogodbe izrecno in nepreklicno
dovoljuje banki, da pri pristojnih osebah opravi poizvedbe o njegovem sedežu, premoženju in vseh drugih podatkih,
potrebnih za izvajanje te pogodbe in za morebitno izterjavo dolga.

8. Dodatno uporabnik limita pooblašča banko in ji dovoljuje, da prevzema in uporablja finančne podatke uporabnika
limita, ki so oziroma bodo objavljeni v javno dostopnih podatkovnih bazah.
9. Prav tako uporabnik limita izrecno dovoljuje banki in jo pooblašča, da lahko vse podatke, s katerimi razpolaga,
posreduje tudi vsem svojim sedanjim in prihodnjim odvisnim in obvladujočim družbam ter družbam v skupini in
pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov, ne glede na njihov sedež, ki imajo najmanj enak standard varovanja
osebnih podatkov kot banka, in sicer za potrebe njihovega poslovanja, izvajanja in poenotenja bančnih operacij,
nadzora, upravljanja s tveganji in izvrševanja medsebojnih pogodbenih odnosov.
10. Podatki o poslovanju uporabnika limita so poslovna skrivnost banke in se smejo sporočiti tretjim osebam le v skladu z
veljavnimi zakonskimi predpisi.
11. Uporabnik limita in banka sta soglasna, porok pa se izrecno strinja, da vsa določila in obveznosti iz te pogodbe,
ki po svoji naravi presegajo odstop, odpoved ali razdor pogodbe, predvsem določila v zvezi z danimi zavarovanji
in obdelavo osebnih podatkov, ostanejo v celoti v veljavi, dokler banki niso poravnane vse zapadle obveznosti
uporabnika limita iz naslova te pogodbe.

XI. Končne določbe
1.

Šteje se, da pravice in obveznosti uporabnika limita po pogodbi ter poroka začnejo veljati z dnem izdaje Obvestila o
odobritvi limita na transakcijskem računu.

2.

V kolikor banka v sedmih (7) dneh od izdaje obvestila ne prejme pisne izjave uporabnika limita, da se ta ne strinja s
sklenitvijo pogodbe, pri čemer uporabnik limita še ni koristil odobrenega limita, se odobritev limita zavrne.

3. Šteje se, da uporabnik limita s podpisom Zahtevka potrjuje, da:
• je bil s temi splošnimi pogoji seznanjen pravočasno in na način, da je imel dovolj časa, da se je pred podpisom
Zahtevka seznanil s temi splošnimi pogoji,
• v celoti soglaša s temi splošnimi pogoji in da
• ima podpisan in izpolnjen Zahtevek skupaj s temi splošnimi pogoji in Obvestilom o odobritvi limita na
transakcijskem računu značaj pogodbe.
4. Banka lahko skladno z veljavnimi predpisi in svojo poslovno politiko spreminja te splošne pogoje. Banka bo
uporabnika limita o vsaki spremembi splošnih pogojev obvestila en mesec pred njihovo uveljavitvijo s pisnim
izpiskom o prometu in stanju sredstev na transakcijskem računu ali v elektronski obliki, če uporabnik posluje z banko
elektronsko. Besedilo spremenjenih splošnih pogojev bo banka objavila v vseh poslovalnicah banke in na spletnih
straneh banke na naslovu www.skb.si.
5. Če uporabnik limita ne soglaša s spremembami teh splošnih pogojev, lahko odstopi od pogodbe in je dolžan banki
nemudoma poravnati znesek uporabljenega limita skupaj z obrestmi in stroški ter vse druge obveznosti iz naslova
pogodbe.
6. Če banka ne prejme pisnega odstopa od pogodbe s strani uporabnika limita najpozneje do dneva pred določenim
dnem začetka veljavnosti sprememb splošnih pogojev, v petnajstih (15) dneh od dneva, ko objavi spremenjene splošne
pogoje, se šteje, da uporabnik limita soglaša s spremenjenimi splošnimi pogoji.
7.

Za reševanje morebitnih sporov iz te pogodbe se pogodbeni stranki dogovorita za uporabo prava Republike Slovenije
ter krajevno pristojnost sodišča v Ljubljani.

8. Pogodba avtomatično preneha veljati tudi v primeru prenehanja veljavnosti Pogodbe o odprtju in vodenju
transakcijskega računa in opravljanju plačilnih storitev, ki jo je uporabnik limita sklenil z banko, in sicer z dnem
prenehanja slednje.
9. Ti splošni pogoji veljajo od 1. 2. 2017.

