POGODBA ZA STORITEV ZLATI KORAK
Referenčna št.

Prodajalna

Posrednik

Ki jo skleneta NAROČNIK:
Ime in priimek: ________________________________________________________
Naslov: _____________________________________________________________
Poštna številka, kraj in država: ___________________________________________
Datum rojstva:
/
/
Račun, odprti pri banki: _________________________________________________
Telefonska številka: __________/_________________________________________
Naslov elektronske pošte: _______________________________________________

Št. dokumenta

Naziv (za pravne osebe): ___________________________________________
Naslov za obveščanje: ______________________________________________
Davčna številka: SI
Matična številka pravne osebe SI
Številka TRR (IBAN): ______________________________________________
Mobilna številka: __________/________________________________________

Št. osebnega dokumenta: ____________________________________
Vrsta osebnega dokumenta: ☐potni list ☐osebna izkaznica ☐vozniški izpit/izkaznica
in
Zlatarna Celje, d. o. o., Kersnikova 19, 3000 Celje, ki jo zastopa direktor Bojan Albreht, Mat. št: 5048192000, DŠ: SI23281715 (v nadaljevanju ZC)
1. člen
Naročnik izjavlja, da je ob podpisu pogodbe prejel Splošne pogoje za storitev Zlati korak, ki so priloga in sestavni del te pogodbe in je z njimi seznanjen. Naročnik je dolžan
ZC nemudoma javiti vsako spremembo zgoraj navedenih podatkov.
2. člen
S to pogodbo se ZC zaveže odpreti elektronsko voden zlati račun na ime naročnika (Zlati račun), naročnik pa se zaveže preko periodičnih vplačil denarnih sredstev na račun
ZC, kupovati naložbeno zlato v obliki zlatih ploščic (storitev Zlati korak). Naročnik postane lastnik zlatih ploščic z dnem izvedbe knjiženja zlata na Zlati račun.
V času trajanja pogodbe ZC v svojih prostorih brezplačno hrani naročnikove Zlate ploščice, kupljene v okviru storitve Zlati korak.
3. člen
Naročnik vsa plačila vrši na račun ZC: SI56 0294 3025 8897 398 (v nadaljevanju: TRR) Dogovorjen znesek mesečnega vplačila (najmanj 40,00 EUR): ____________ EUR
Način plačila: ☐direktna bremenitev (DB)
☐neposredna vplačila na TRR
Datum začetka opravljanja storitve:
/
/
Naročnik aktivira storitev Zlati korak z nakazilom zneska v višini najmanj 40,00 EUR. Vplačilo na TRR šteje kot naročilo za nakup naloženega zlata.
Naročnik bo sredstva na Zlati račun vplačuje tudi na podračun/e na ime drugih oseb (beneficiarji), opredeljene v dodatku k tej pogodbi:

☐DA (izpolniti dodatek) ☐NE

ZC se zaveže vsa naročila, ki jih prejme ob delavnikih do 9.00 ure izpolniti isti dan, in sicer tako, da fiksira prodajno ceno zlata ob 10.00 uri in na Zlati račun knjiži (pripiše)
ustrezno protivrednost zlata v gramih.
Vplačana denarna sredstva za katere je že bil izveden pripis protivrednosti zlata, se ne vračajo.
4. člen
ZC je dolžna naročnika obveščati o stanju Zlatega računa, po vsakem izvedenem naročilu.
Naročnik izjavlja, da želi Obvestila o stanju Zlatega računa prejemati (ustrezno označi):
☐po navadni pošti na domač naslov
☐po elektronski pošti
5. člen
ZC bo naročniku prodajala in odkupovala zlato po cenah, objavljenih na spletni strani ZC. Naročniku se skladno z vsakokrat veljavnim cenikom ZC, dostopnim na vseh
prodajnih mestih ZC in na spletni strani ZC, zaračunavajo naslednji stroški:
strošek vstopne provizije, ki ob sklenitvi te pogodbe znaša: 25,00 EUR,
strošek izdelave Zlate ploščice manjše od 10g ali v drugačnih apoenih kot izhaja iz zadnjega Obvestila o stanju,
po prekinitvi pogodbe stroški vodenja Zlatega računa ter stroški hrambe s strani naročnika neprevzetih Zlatih ploščic (v času trajanja pogodbe se ti stroški ne
zaračunavajo).
ZC lahko svojo terjatev iz naslova zapadlih in neplačanih stroškov iz prejšnjega odstavka, kadarkoli pobota s stanjem na naročnikovem računu, prav tako pa ima na
neprevzetih zlatih ploščicah zastavno oziroma pridržano pravico za plačilo vseh terjatev ZC do naročnika.
Naročnik izrecno soglaša, da lahko ZC za poplačilo svojih zapadlih terjatev do naročnika, naročnikove zlate ploščice proda po borzni ali tržni ceni in se poplača iz zneska
dobljenega s prodajo in sicer po poteku osmih dni od dneva, ko je naročnika obvestila o nameravani prodaji.
6. člen
IZJAVA NAROČNIKA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA NAMEN NEPOSREDNEGA TRŽENJA:
Naročnik s podpisom izrecno dovoljujem, da sme Zlatarna Celje, d. o. o., moje zgoraj navedene osebne podatke uporabljati in obdelovati za namen pisnega obveščanja o
svojih storitvah ali produktih, posebnih ponudbah, akcijah, novostih, nagradnih igrah, mojim navadam prilagojenih ponudbah ter drugih marketinških aktivnostih ter za namen
osebnih povabil na modne revije, razstave nakita, medijske ali druge dogodke ter otvoritve novih prodajaln. Potrjujem, da so posredovani podatki točni in ažurni. Moje
osebne podatke lahko Zlatarna Celje, d. o. o. za naveden namen uporablja do preklica soglasja.
Prebral/-a sem Pravilnik o zasebnosti in se strinjam z obdelavo mojih osebnih podatkov za obveščanje o storitvah ali produktih.
Podpis naročnika:
__________________________________________
Kraj: _______________________, Datum:
/
/
•
•
•

(podpišite le, če soglašate z obdelavo podatkov za zgoraj naveden namen)
Več informacij o načinu varstva osebnih podatkov pri ZC lahko preberete v Pravilniku o zasebnosti, dostopnem na www.zlatarnacelje.si
7. člen
Pogodba je sklenjena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en izvod. Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki
Za vse spore izvirajoče iz te pogodbe je poleg zakonsko pristojnih sodišč pristojno sodišče v kraju sedeža ZC, uporablja pa se slovensko pravo.
Priloge:
Splošni pogoji za storitev Zlati korak št. ZK-SP-01-18
Zlatarna Celje d. o. o., po pooblastilu direktorja:

Naročnik:

V _______________________, dne _________________

V _______________________, dne _________________

DODATEK ŠT. ______
K POGODB ZA STORITEV ZLATI KORAK
V primeru, ko naročnik sredstva na Zlati račun vplačuje za drugo osebo
Referenčna št.

Prodajalna

Posrednik

št. dokumenta

Naročnik bo sredstva na TRR nakazoval tudi z namenom, da se ta pripišejo na podračun/e, ki se v okviru njegovega Zlatega računa, vodijo na ime drugih oseb
(beneficiarji), in sicer za:
Ime in priimek: ___________________________________________________

Naziv (za pravne osebe): _______________________________________

Naslov: ________________________________________________________

Davčna številka: SI

Poštna številka, kraj in država: ______________________________________

Znesek mesečnega vplačila (najmanj 40,00 EUR): _____________ EUR

Referenca pri plačilu: ______________________________________________

Ime in priimek: ___________________________________________________

Naziv (za pravne osebe): _______________________________________

Naslov: ________________________________________________________

Davčna številka: SI

Poštna številka, kraj in država: ______________________________________

Znesek mesečnega vplačila (najmanj 40,00 EUR): _____________ EUR

Referenca pri plačilu: ______________________________________________
Ime in priimek: ___________________________________________________

Naziv (za pravne osebe): _______________________________________

Naslov: ________________________________________________________

Davčna številka: SI

Poštna številka, kraj in država: ______________________________________

Znesek mesečnega vplačila (najmanj 40,00 EUR): _____________ EUR

Referenca pri plačilu: ______________________________________________
Ime in priimek: ___________________________________________________

Naziv (za pravne osebe): _______________________________________

Naslov: ________________________________________________________

Davčna številka: SI

Poštna številka, kraj in država: ______________________________________

Znesek mesečnega vplačila (najmanj 40,00 EUR): _____________ EUR

Referenca pri plačilu: ______________________________________________
Naročnik izrecno izjavlja (ustrezno označiti):
☐da vplačila na podračune na ime druge osebe ne predstavljajo pogodbe v korist tretjega (beneficiarja) in je naročnik izključni imetnik vseh pravic iz Pogodbe, Zlatega
računa in podračunov.
☐ da vplačila na podračune na ime druge osebe predstavljajo pogodbo v korist tretjega (beneficiranja), na podlagi česar beneficiar v zvezi s sredstvi na podračunu, ki se
vodi na njegovo ime, pridobi vse pravice (npr. lastništvo Zlatih ploščic, pravica do prevzema in prodaje ploščic), glede katerih se smiselno uporabljajo določila Pogodbe in
Splošnih pogojev, ki veljajo za naročnika. Naročnik lahko te pravice prekliče, vse dokler beneficiar ne izjavi, da pravice sprejema.

Zlatarna Celje d. o. o., po pooblastilu direktorja:

Naročnik:

V _______________________, dne _________________

V _______________________, dne _________________

