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POSEBNI POGOJI UGODNOSTI MIDVA
OPREDELITEV POJMOV
Posamezni pojmi, uporabljeni v Posebnih pogojih ugodnosti Midva (v
nadaljevanju Posebni pogoji), imajo naslednji pomen:
UPORABNIK je polnoletni potrošnik, ki uporablja plačilne storitve kot plačnik,
prejemnik plačila ali oboje in z Banko sklene pogodbo o vodenju
transakcijskega računa (v nadaljevanju: pogodba) za namene zunaj področja
svoje pridobitne ali poklicne dejavnosti.
BANKA je UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
Slovenija, Swift oznaka BACXSI22, info@unicreditgroup.si, registrirana pri
Okrožnem sodišču v Ljubljani št. reg. vl. 1/10521/00, matična številka
5446546 (v nadaljevanju: banka). Banka je navedena na seznamu bank in
hranilnic, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje plačilnih storitev
in je objavljena na spletni strani Banke Slovenije.
UGODNOST MIDVA (v nadaljevanju: Ugodnost): 50% popust na strošek
mesečnega vodenja paketa oziroma na strošek mesečnega vodenja
transakcijskega računa.
PAR v UGODNOSTI MIDVA sestavljata Predlagatelj in Član.
PREDLAGATELJ UGODNOSTI (v nadaljevanju: predlagatelj) je vsak uporabnik,
ki izpolni pristopno izjavo in povabi drugega člana v ugodnost Midva.
ČLAN v UGODNOSTI (v nadaljevanju: član) je vsak uporabnik, ki potrdi
članstvo v ugodnosti Midva.
NOSILEC UGODNOSTI je imetnik cenejšega paketa/transakcijskega računa.
V primeru, da imata oba člana isti paket oziroma isti transakcijski račun, je
nosilec ugodnosti tisti, ki ga člana v ugodnosti izbereta.
PRISTOPNA IZJAVA MIDVA je obrazec, ki ga člana v ugodnosti na zahtevo
prejmeta v podpis v poslovni enoti banke in s katerim pristopita k ugodnosti
in potrdita seznanjenost s posebnimi pogoji ugodnosti Midva.
IZSTOPNA IZJAVA MIDVA je obrazec, s katerim eden od članov v poslovni
enoti poda izstop iz članstva v ugodnosti.

Uporabnika soglašata, da ju banka ni dolžna obveščati o morebitnih
spremembah, ki vplivajo na možnost koriščenja ugodnosti (izstop iz članstva
v ugodnosti, zamenjava člana ali neizpolnjevanje pogojev za koriščenje
ugodnosti).
Višina obračunanega mesečnega nadomestila za vodenje paketa oziroma
transakcijskega računa bo razvidna iz rednega mesečnega izpiska, poslanega
na dogovorjen način.

VELJAVNOST UGODNOSTI
Pristop k ugodnosti velja za dobo enega leta in se avtomatsko podaljšuje do
preklica.
Če banka spreminja te Posebne pogoje, mora dva meseca pred uveljavitvijo
sprememb seznaniti uporabnika pisno po pošti, v primeru če uporabnik
posluje z uporabo sistemov elektronskega bančništva, pa z obvestilom preko
sistemov elektronskega bančništva, tako, da mu pošlje predlog spremembe
Posebnih pogojev. V primeru, da uporabnik spremembi Posebnih pogojev
izrecno ne nasprotuje se šteje, da s spremembo soglaša.
Ti Posebni pogoji veljajo od 1. julija 2016 dalje.

POGOJI ZA KORIŠČENJE UGODNOSTI
Za upravičenost do koriščenja ugodnosti mora skupina izpolnjevati naslednje
pogoje:
- Podano soglasje članov v ugodnosti Midva na predpisanem obrazcu.
- Eden od uporabnikov mora biti imetnik osebnega bančnega paketa
Osnovni, Sodobni ali Premium.
- Uporabnika, predlagatelj in član, imata veljavno TRR pogodbo – pogodba
ni bila odpovedana s strani uporabnikov oziroma banke.
- Uporabnika z denarnimi sredstvi na računu prosto razpolagata in njuna
transakcijska računa nista blokirana.
- Noben od uporabnikov ugodnosti v paru ni podal izstopne izjave v
ugodnosti
Vsak uporabnik lahko koristi ugodnost Midva sočasno zgolj z enim
uporabnikom. Povezanost istega uporabnika z različnimi člani sočasno ni
možna.
Nosilec ugodnosti Midva ne more istočasno koristiti drugih ugodnosti, ki so
vezane na mesečno vodenje paketa/ transakcijskega računa.
Člana v ugodnosti ne moreta istočasno koristiti ugodnosti brezplačnega
obdobja vodenja paketa.
V kolikor eden izmed članov v ugodnosti Midva ne izpolnjuje pogojev za
koriščenje ugodnosti, ugodnost Midva preneha in se mesečno nadomestilo
za vodenje osebnega bančnega paketa/transakcijskega računa obračuna v
skladu z veljavno tarifo banke za izbran bančni paket oziroma transakcijski
račun.
Predlagatelj ugodnosti ima pravico kadarkoli spremeniti člana v ugodnosti
in v tem primeru članu v ugodnosti preneha možnost koriščenja ugodnosti.
Prav tako ima član skupine pravico izstopa iz ugodnosti.
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