Kartica
Ide@l
Mastercard®
Standard
Limit porabe na kartici do

5.000 EUR*

Dnevni dvig gotovine na
bankomatu do

500 EUR

Informacija o stanju na računu (bankomat,
SMS, mobilna in spletna banka)

da

SMS obveščanje

da

Garancija »najboljše cene« do
Podaljšana garancija za
12 mesecev do
Zavarovanje nakupov do
Zavarovanje odpovedi kupljenih vstopnic do

750 EUR

1. Opravite nakup kateregakoli hišnega aparata
Bosch
2. Naročite kartico Ide@l Mastercard® prek spleta
na www.sberbank.si/ideal-bosch z navedbo kode
BOSCH2021

1.500 EUR
1.500 EUR
150 EUR

Vodenje kartičnega računa

3,20 EUR

Vodenje kartičnega
računa za imetnike paketnih TRR

1,20 EUR

Ide@l Bonus –
brezplačno vodenje kartičnega računa
(poraba nad)

400 EUR/
mesec

Letna obrestna mera

*V štirih korakih do 40 EUR
dobroimetja:

7,20 %

3. Pošljite kopijo računa na marketing@sberbank.si
s podatki imetnika kartice
4. Z novo kartico Ide@l Mastercard opravite prvo
transakcijo
Rezultat: nakazali vam bomo 40 EUR na vašo novo
kartico Ide@l Mastercad.
Posebna promocija traja od 1. 5. do 31. 10. 2021

Izkoristite 6 mesečno obdobje brezplačnega
vodenja računa za preizkus vaše nove
kartice Ide@l Mastercard!**
*Za naročilo kartice Ide@l Mastercard z limitom do 1.000 EUR potrebujete
veljavni osebni dokument (potni list ali osebno izkaznico), davčno številko,
EMŠO ter številko vašega transakcijskega računa.
Za naročilo kartice Ide@l Mastercard z limitom do 3.000 EUR poleg zgoraj
naštetega potrebujete tudi zadnjo plačilno listo ali pokojninski odrezek in

Vabljeni v center finančnih
rešitev Sberbank!
080 22 65
info@sberbank.si
www.sberbank.si/ideal

zadnji bančni izpisek.
Za naročilo kartice Ide@l Mastercard z limitom do 5.000 EUR poleg zgoraj

Ide@lna priložnost
za nakup aparatov
Bosch.
Posebna promocija od 1. maja do 31. oktobra 2021
ob nakupu kateregakoli hišnega aparata Bosch.

naštetega potrebujete tudi zadnje tri plačilne liste ali pokojninske odrezke in
zadnje tri bančne izpiske.
**Po preteku brezplačnega obdobja se vam začne zaračunavati nadomestilo
za vodenje računa skladno z veljavno tarifo. Po tarifi, ki velja na dan 30.4.2021
ta strošek znaša 3,20 EUR.

Izdajatelj: Sberbank banka d.d., Dunajska cesta 128A, 1000 Ljubljana

Ljubljana - Dunajska cesta 128 a • Dvorni trg, Gosposka ulica 1 • Miklošičeva
cesta 30 • Cesta na Brdo 69 • Pavšičeva ulica 4 • Maribor - PC City, Ul. heroja
Bračiča 6 • Celje - Prešernova ulica 27 • Šentjur pri Celju - Mestni trg 2 •
Tepanje - PC Tepanje 28D, Slovenske Konjice • Šentjernej - Levičnikova c. 2 •
Kranj - Na skali 6 • Koper - Pristaniška ulica 43
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Prednosti
posojilne kartice
Mastercard®
Standard

Več načinov odplačila
Poleg plačila na obroke lahko vsi imetniki posojilne kartice
Ide@l Mastercard® Standard izberete možnost 5 % ali 100 %
poravnave mesečne obveznosti, ki ni spremenjena v obroke.
Preostanek obveznosti lahko brez dodatnih stroškov v celoti
poravnate kadarkoli z nakazilom na kartični račun.

3 različne garancije ob
plačilu s kartico

Nakup na do 60 obrokov
Odločite se lahko za plačilo od 2 do največ 60 enakih
mesečnih obrokov. Minimalni obrok plačila je 20 EUR.
Najmanjša vrednost nakupa na obroke je 40 EUR. Ob vsaki
transakciji, ki je višja od 40 EUR, prejmete SMS ponudbo za
obročno plačilo. V sporočilu je navedeno največje dovoljeno
število obrokov. Obroki so dovoljeni za vse vrste nakupov:
domače, tuje, spletne, za prenos sredstev na transakcijski
račun in dvige gotovine (razen za igre na srečo).

Več časa za odločitev
o nakupu na obroke
Odločitev za spremembo v obročno plačilo vam ni treba
sprejeti takoj. Posamezno transakcijo lahko spremenite v
obroke najkasneje 10 dni pred dnevom plačila mesečnih
obveznosti. V SMS sporočilu je naveden tudi datum, do
katerega se lahko odločite za obročni nakup. Ko boste prejeli
potrditveni SMS za spremembo v obročno plačilo, je vaša
sprememba v obroke zaključena.

Podaljšana garancija za dodatnih 12 mesecev pri nakupu
bele tehnike, avdio/video in gospodinjskih aparatov za
izdelke z osnovno garancijo 24 mesecev brez omejitve
minimalnega zneska.
Zavarovanje nakupov – nadomestilo ukradenega blaga
ali nenamerne poškodbe blaga za izdelek nad vrednostjo
50 EUR v 90 dneh od nakupa s kartico.
Garancija »najboljše cene« za plačilo izdelkov nad
vrednostjo 50 EUR – vračilo razlike v ceni med kupljenim
in oglaševanim blagom v 30 dneh od nakupa s kartico
(identično blago).

Dodatna zavarovanja na
kartici
protipravni odvzem gotovine na bankomatu (tujina),

Brezplačno SMS obveščanje –
varno in diskretno
obvestilo ob vsaki transakciji,
informacija o razpoložljivem stanju kartičnega računa,
prejem ponudbe za plačilo na obroke,
obvestilo o zapadli obveznosti na dan izdelave izpiska,
obvestilo o prilivu na kartični račun in novo razpoložljivo
stanje računa.

Več kartic na enem računu –
primerno za vso družino
Na kartičnem računu imate lahko eno ali več dodatnih kartic,
ki so vezane na kartični račun imetnika. Starostne omejitve
za izdajo dodatne in uporabo kartice ni (primerna tudi za
mladoletne osebe). Mesečna članarina za dodatne kartice se
ne zaračunava.

Ideal BONUS – brezplačna
kartica
Če boste v obračunskem obdobju porabili na Ide@l
Mastercard® Standard kartičnem računu več kot 400 EUR,
boste prejeli povrnjen strošek vodenja kartičnega računa –
kartica bo v tem mesecu za vas brezplačna. Mesečna poraba
na osnovni in na vseh dodatno izdanih karticah se sešteva.

nadomestilo za odtujitev ključev ali dokumentov, če so
ukradeni hkrati s kartico,
zavarovanje odpovedi kupljenih vstopnic.
Pogoj za uveljavitev garancij in zavarovanj je plačilo blaga
ali storitev s posojilno kartico Ide@l Mastercard® Standard,
ki ustrezajo pogojem zavarovanj predstavljenih na spletni
strani www.sberbank.si/spp.

Za stranke vseh bank
Za pridobitev kartice Ide@l Mastercard® Standard menjava
in obisk banke nista potrebna. Vlogo za izdajo kartice lahko
oddate tudi prek spleta www.sberbank.si/ideal.

