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SPLOŠNI POGOJI O UPORABI STORITVE MBILLS MINI

I. UVODNE DOLOČBE
Ti splošni pogodbeni pogoji urejajo pravno 
razmerje med Uporabnikom storitve mBills 
(v nadaljevanju Uporabnik) in MBILLS glede 
pravic in obveznosti za uporabo storitve 
mBills Mini (v nadaljevanju »Splošni pogoji 
MBILLS Mini«) in so del Splošnih pogojev 
o uporabi storitve MBILLS (v nadaljevanju 
»Splošni pogoji MBILLS«). Splošni pogoji 
MBILLS Mini in Splošni pogoji MBILLS so 
dostopni na spletni strani www.mbills.si. 

Kar v razmerju med Uporabnikom in MBILLS 
ni opredeljeno v Splošnih pogojih MBILLS 
Mini, je opredeljeno v Splošnih pogojih 
MBILLS ali pogojih uporabe debetne kartice 
mBills Mastercard. V primeru, da pride do 
nasprotujočih si določb med Splošnimi 
pogoji MBILLS Mini in Splošnimi pogoji 
MBILLS, veljajo določbe Splošnih pogojev 
MBILLS.

Če Uporabnik za svojega otroka odpre 
storitev MBILLS Mini, potem so Splošni 
pogoji MBILLS Mini sestavni del Pogodbe. 
V tem primeru je pravno razmerje glede 
uporabe storitve MBILLS Mini sklenjeno med 
Uporabnikom in MBILLS. Pravno razmerje 
med MBILLS in končnim (dejanskim) 
uporabnikom storitve MBILLS Mini (v 
nadaljevanju »Otrok«) ni sklenjeno.

II. POGOJI ZA UPORABO
Za uporabo storitve MBILLS Mini mora imeti 
Uporabnik veljavno sklenjeno Pogodbo o 
uporabi MBILLS storitev. Uporabnik mora 
imeti aktivno mBills mobilno denarnico. 
Uporabnik mora biti zakoniti zastopnik ali 
eden izmed staršev Otroka. 

V primeru, da Uporabnik nima aktivne mBills 
mobilne denarnice za storitve MBILLS, ne 
more odpreti storitve MBILLS Mini in z njo 
povezane mBills storitve MBILLS Mini za 
Otroka. V primeru, da pravno razmerje med 
Uporabnikom in MBILLS preneha iz katerega 
koli razloga, preneha tudi pravno razmerje 
glede uporabe storitve MBILLS Mini.

Storitev MBILLS Mini je namenjena izključno 
Otrokom v starosti do 18 let. S tem ko 
Uporabnik aktivira storitev MBILLS Mini 
znotraj svoje mBills mobilne denarnice 
potrjuje, da je starš oziroma zakoniti 
zastopnik Otroka, za katerega je aktiviral 
storitev MBILLS Mini.

Po dopolnjenem 18 letu Otroka se storitev 
MBILLS Mini samodejno spremeni v 
storitev MBILLS Uporabnika. Otrok, ki 
postane polnoleten, mora opraviti osebno 
identifikacijo.

III. OPIS STORITVE
MBILLS Mini je storitev namenjena Otrokom, 
s katero starši oziroma zakoniti zastopniki 
otrok Otrokom omogočajo uporabo mBills 
mobilne denarnice, mBills Mastercard 
kartice, uporabo nekaterih plačilnih in drugih 
storitev, ki jih omogoča mobilna denarnica 
MBILLS. 

MBILLS Uporabniku v mBills mobilni 
denarnici omogoči vnos podatkov Otroka 
za registracijo Otroka, ki so predpogoj za 
aktiviranje storitve MBILLS Mini.

Uporabnik znotraj svoje mBills mobilne 
denarnice aktivira uporabo storitve MBILLS 
Mini. S tem Uporabnik ustvari uporabniški 
profil in mBills mobilno denarnico Otroka 
imenovan MBILLS Mini, ki ni samostojen 
in je vezan na mBills mobilno denarnico 
Uporabnika.

MBILLS si pridržuje pravico glede vključevanja 
ali izključevanja posameznih storitev, ki so 
dostopne Otrokom v okviru storitve MBILLS 
Mini ter pravico glede aktiviranja omejitev 
znotraj posameznih storitev (na primer 
dnevni, mesečni limiti porabe sredstev, 
možnost spletnih nakupov, itd.).

Natančnejša navodila glede aktivacije 
mBills mobilne denarnice MBILLS MINI so 
dostopna na spletni strani www.mbills.si.  

Natančnejši opis funkcionalnosti, ki so 
Otroku na voljo v okviru storitve MBILLS Mini, 
je dostopen na spletni strani www.mbills.si. 

Uporabnik lahko aktivira storitev MBILLS 
mini za največ 5 Otrok. En Otrok ima lahko 
le eno mBills mobilno denarnico.

Otrok do storitve MBILLS Mini in lastne mBills 
mobilne denarnice dostopa s pomočjo 
mBills mobilne aplikacije, ki si jo naloži na 
svoj mobilni telefon. 

Uporabnik ima omogočen dostop in pregled 
podatkov o profilu Otroka, transakcijah 
Otroka in stanja v mBills mobilni denarnici 

otroka. Uporabnik ne dobiva potisnih 
sporočil o posameznih transakcijah, ki so 
opravljene v okviru storitve MBILLS Mini. 
Uporabnik lahko v preko svoje mBills 
mobilne denarnice upravlja nekatere 
nastavitve (npr.  dnevne in mesečne limite) 
ter druge omejitve glede uporabe plačilnih 
in drugih storitev MBILLS Mini, ki so del 
storitev MBILLS. 

Uporabnik ima vpogled v stanje v Otrokovi 
mBills mobilni denarnici, s sredstvi Otroka pa 
ne more razpolagati (npr. odlivi sredstev).

Otrok nima dostopa do mobilne denarnice 
Uporabnika. Otrok ne more spreminjati in/
ali upravljati posameznih nastavitev, ki jih je 
za mBills mobilno denarnico otroka določil 
Uporabnik.

Otrok lahko razpolaga le s sredstvi, ki so 
na njegovi mBills mobilni denarnici, ne pa 
tudi s sredstvi, ki so v mobilni denarnici 
Uporabnika.

IV. ODGOVORNOST UPORABNIKA
Pravni lastnik mBills mobilne denarnice 
Otroka je Uporabnik. Uporabnik je v celoti 
odgovoren za ravnanja Otroka v okviru 
storitve MBILLS Mini, na način, da za 
ravnanja Otroka odgovarja, kot da gre za 
ravnanja Uporabnika.

Ravnanja Otroka vključujejo vse aktivnosti 
v povezavi z uporabo storitev, ki so Otroku 
omogočene v okviru storitve MBILLS Mini.

Uporabnik mora zagotoviti, da je Otrok 
seznanjen z vsemi splošnimi pogoji MBILLS 
in s temi splošnimi pogoji.

Odgovornosti Uporabnika so natančneje 
opredeljene v Splošnih Pogojih MBILLS.

Prenos odgovornosti z Uporabnika za 
ravnanja Otroka na drugo osebo ni mogoč.

V. BLOKADA STORITEV
Uporabnik lahko kadarkoli začasno ali 
trajno onemogoči Otroku dostop do mBills 
mobilne denarnice Otroka in uporabe 
storitve MBILLS Mini.

MBILLS lahko kadarkoli začasno ali trajno 
onemogoči Otroku dostop do mBills mobilne 
denarnice Otroka in uporabe storitve 
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MBILLS Mini v primeru, če MBILLS ugotovi 
kršitve teh splošnih pogojev ali Splošnih 
Pogojev MBILLS s strani Otroka ali s strani 
Uporabnika.

VI. NADOMESTILA
Nadomestila za uporabo storitve MBILLS 
Mini se obračunavajo skladno z vsakokrat 
veljavnim cenikom storitve mBills, ki je 
objavljen na spletni strani www.mbills.si.

VI. LIMITI UPORABE
Otrok lahko uporablja storitev MBILLS Mini 
v okviru limitov splošnih pogojev MBILLS ter 
z dodatnimi limiti uporabe mBills mobilne 
denarnice in mBills Mastercard kartice:
- Plačilne transakcije z mBills Mastercard 

Mini kartico: do 1.000 EUR na mesec
- Plačilne transakcije z mBills mobilno 

denarnico do 3.000 EUR na mesec

VII. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
MBILLS v postopku odpiranja mBills mobilne 
denarnice otroka in storitve MBILLS Mini 
zahteva določene identifikacijske podatke 
Otroka. MBILLS bo te podatke zbiral in 
obdeloval izključno za potrebe odprtja in 
vodenje storitve MBILLS Mini.

Obdelava osebnih podatkov je natančneje 
opredeljena v Pravilih varstva podatkov 
ob uporabi spletnih strani in storitev, ki so 
dostopni na spletni strani www.mbills.si. 

Skladno z veljavno evropsko zakonodajo 
glede varstva osebnih podatkov, morajo 
starši dati soglasje za obdelavo osebnih 
podatkov otrok, mlajših od 16 let. 

Z odprtjem mBills mobilne denarnice za 
Otroka soglašate z načinom obdelave 
osebnih podatkov s strani MBILLS.

VIII. KONČNE DOLOČBE
Ti splošni pogodbeni pogoji akcije so 
objavljeni in dostopni na spletnem naslovu 
www.mbills.si in veljajo od dneva objave.

Uporabniki in Otroci so seznanjeni s 
temi splošnimi pogodbenimi pogoji, jih 
sprejemajo in se zavezujejo, da jih bodo 
upoštevali. 

MBILLS si pridružuje pravico do spremembe 
teh splošnih pogodbenih pogojev.


