
 

Obr.OP.PO.TRR, April 2022          1 / 2 

 

N Banka d.d., Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana, matična številka 5496527000, davčna številka 
SI41561767, www.nbanka.si, info@nbanka.si (v nadaljevanju: banka) 
 
in 
                                                                                                                                                                                                                          

(v nadaljevanju: uporabnik)                                                

ki ga zastopa: 
 
sklepata naslednjo 
 

Okvirno pogodbo o odprtju in vodenju transakcijskega računa 

 
1. člen 

 
Banka je navedena na seznamu bank in hranilnic, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje 
plačilnih storitev in je objavljen na spletni strani www.bsi.si. Nadzorni organ pristojen za nadzor banke je 
Banka Slovenije. 
 

2. člen 
 

Z Okvirno pogodbo o odprtju in vodenju transakcijskega računa (v nadaljevanju: okvirna pogodba) se 
banka in uporabnik dogovorita o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih v zvezi z odprtjem in 
vodenjem transakcijskega računa.  
 
Sestavni del okvirne pogodbe so Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev preko transakcijskega 
računa. 
  
Sestavni del Splošnih pogojev za opravljanje plačilnih storitev preko transakcijskega računa so: 

 Tarifa nadomestil za storitve banke in Sklep o obrestnih merah banke (v nadaljevanju besedila:  
tarifa banke), 

 Urnik plačilnega prometa (v nadaljevanju besedila: urnik), 

 Navodila za izpolnjevanje nalogov za domače plačilne transakcije,  

 Navodila za izpolnjevanje nalogov za čezmejne plačilne transakcije ter  nalogov za druge plačilne 
transakcije, 

 Navodila za poslovanje s SEPA množičnimi kreditnimi plačili. 
 
Sestavni del Splošnih pogojev za opravljanje plačilnih storitev preko transakcijskega računa so tudi drugi 
spodaj navedeni splošni pogoji in sicer v primerih kadar uporabnik uporablja v njih opredeljene plačilne 
storitve:  

 Splošni pogoji poslovanja s poslovno debetno plačilno kartico Mastercard, 

 Splošni pogoji poslovanja s kreditno kartico Ide@l Mastercard Business za poslovne subjekte, 

 Splošni pogoji poslovanja za uporabo Poslovne spletne N Banke,  

 Splošni pogoji uporabe dnevno nočnega trezorja,   

 Splošni pogoji za uporabo storitve HAL E-bank, 

 Splošni pogoji za poslovanje z e-računi in e-dokumenti preko spletne banke, 

 Splošni pogoji poslovanja s SEPA direktno obremenitvijo, in 

 Splošni pogoji poslovanja za Poslovno mobilno N Banko. 
 
Vsi splošni pogoji, tarifa nadomestil in urnik so sestavni del okvirne pogodbe, sklenjene med banko in 
uporabnikom in imajo značaj pogodbe. Uporabnik s podpisom okvirne pogodbe potrjuje, da je bil s 
splošnimi pogoji, tarifo nadomestil, urnikom in informacijo o sistemu jamstva za vloge seznanjen 
pravočasno in na način, da je imel dovolj časa, da se je pred sklenitvijo okvirne pogodbe seznanil s pogoji 
glede opravljanja plačilnih storitev in da z njimi v celoti soglaša. 

 
3. člen 

 



 

Obr.OP.PO.TRR, April 2022          2 / 2 

 

Banka se obvezuje, da bo po sklenitvi te okvirne pogodbe, prejemu zahtevane ustrezne ter popolne 
dokumentacije (skladne z zakonskimi zahtevami ter internimi bančnimi akti) in izpolnitvi vseh zahtevanih 
pogojev, v roku 2 (dveh) delovnih dni, odprla transakcijski račun številka 30000 –________________ za 
namen izvrševanja plačilnih transakcij in za druge namene povezane z opravljanjem bančnih storitev za 
uporabnika. 
 

4. člen 
 

Banka bo za uporabnika vodila transakcijski račun skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi, ki urejajo 
plačilne storitve in sisteme, sklenjeno okvirno pogodbo z vsemi njenimi sestavnimi deli ter drugimi predpisi, 
ki se posredno ali neposredno nanašajo na plačilne storitve in sisteme. 
 

5. člen 
 

Okvirna pogodba je sklenjena za nedoločen čas. Pogodbeni stranki jo lahko prekineta sporazumno ali z 
odpovedjo ene od pogodbenih strank v skladu s pogoji in roki, kot izhajajo iz splošnih pogojev, ki so 
sestavni del okvirne pogodbe. 
 
Okvirna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku. Vsa komunikacija med uporabnikom in banko v času 
trajanja pogodbenega razmerja poteka v slovenskem jeziku. 

 
6. člen 

 
Za reševanje vseh morebitnih sporov, ki bi nastali v zvezi s to pogodbo in jih uporabnik ter banka ne bi 
uspela rešiti sporazumno, je krajevno pristojno sodišče po sedežu banke. 
 
Za razlago te pogodbe in reševanje sporov iz te pogodbe se uporablja slovensko pravo. 
 

7. člen 
 
Okvirna pogodba je sklenjena s podpisom obeh pogodbenih strank in stopi v veljavo z dnem odprtja 
transakcijskega računa iz 3. člena. Sestavljena je v dveh (2) izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka 
prejme po en (1) izvod. 
        
 
Banka:       Uporabnik: 
 
Kraj in datum     :      Kraj in datum: 
 
Ime in priimek:      Ime in priimek:    

Podpis       Podpis 

 

Ime in priimek:     

 

Podpis       Poslujem z žigom       DA          NE   

                      
   
 
   žig      žig    
      


