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Nova KBM d.d.
Uprava banke
Matej

mag. Sabina

Jonathan

John

Falatov l.r.

Župec Kranjc l.r.

Locke l.r.

Denhof l.r.

član uprave

članica uprave

podpredsednik
uprave

predsednik
uprave

Nova KBM d.d.
Uprava banke

SLOVARČEK
AKREDITIV

Dokumentarni akreditiv predstavlja enega najpomembnejših plačilnih
instrumentov v mednarodnem plačilnem prometu. Kupec v skladu s
pogodbo , ki jo je sklenil s svojim partnerjem, poskrbi da banka odpre
nepreklicni dokumentarni akreditiv s katerim se zaveže, da bo ob
predložitvi pravilnih dokumentov, kot so bili dogovorjeni v akreditivu,
upravičencu plačala protivrednost predloženih dokumentov. Akreditiv
banka odpre kupcu (komitentu) na podlagi odobritve, oziroma pologa
kritja v protivrednosti odprtega akreditiva.

ASIGNACIJA

1. nakazilo; (pismeni) nalog za izplačilo

ČEZMEJNA
PLAČILNA
TRANSAKCIJA

2. prevzem tuje obveznosti, tako da je dosedanji dolžnik rešen obveze
Čezmejna plačilna transakcija je plačilna transakcija, pri kateri plačnikov
ponudnik plačilnih storitev in prejemnikov ponudnik plačilnih storitev
opravita plačilne storitve za plačnika oziroma prejemnika plačila na
območju različnih držav članic. Plačilna transakcija se izvrši čezmejno tudi
v primeru, če isti ponudnik plačilnih storitev opravi plačilne storitve za
plačnika v eni državi članici in za prejemnika v drugi državi članici.

DIREKTNA
OBREMENITEV

Direktna obremenitev je plačilna storitev pri kateri prejemnik plačila na
podlagi plačnikovega soglasja odredi plačilno transakcijo za
obremenitev plačnikovega plačilnega računa.

MNOŽIČNO SEPA
PLAČILO

Množično SEPA plačilo je zbir (paket) plačilnih nalogov SEPA, ki se
izvrši v breme plačnikovega računa v skupnem znesku, za vsak
posamezno določen znesek pa je odobrenih več transakcijskih računov
enega ali več prejemnikov plačila pri njihovih bankah.

DOMAČA
PLAČILNA
TRANSAKCIJA

Domača plačilna transakcija je plačilna transakcija, pri kateri plačnikov
ponudnik plačilnih storitev in prejemnikov ponudnik plačilnih storitev ali
edini ponudnik plačilnih storitev opravi plačilne storitve za plačnika in
prejemnika plačila na območju Republike Slovenije.

DRUGE PLAČILNE
TRANSAKCIJE

Druge plačilne transakcije so transakcije, ki se izvršijo v katerikoli
valuti, če se plačilna transakcija izvrši s prenosom denarnih sredstev
med najmanj enim ponudnikom plačilnih storitev , ki opravlja plačilne
storitve na območju Republike Slovenije in ponudnikom plačilnih
storitev, ki opravlja plačilne storitve na območju tretje države ali na
območju Unije v valuti, ki ni valuta države članice.

DRŽAVA ČLANICA

Država članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica
Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (v
nadaljevanju: EGP), (Ur. l. RS št. 1 z dne 3. januarja 1994, str. 3).

FAKTORING

Je sodobna oblika sintetične finančne storitve,
financiranje, upravljanje in zavarovanje terjatev.

ki

predstavlja

Faktoring je finančna storitev, pri kateri banka prevzema terjatve od
komitenta v financiranje, zavarovanje in upravljanje v višini limita, ki ga
določa pogodba o faktoringu.
GARANCIJA

Je samostojna in abstraktna obveza banke za plačilo garantiranega
zneska pod pogoji, ki so navedeni v garanciji. Njena osnovna naloga je
zmanjševanje nevarnosti oziroma znižanje tveganja v primeru neplačila
ali neizpolnjevanja drugih pogodbenih obveznosti v dogovorjenih rokih.

INKASO

Pomeni bančno poslovanje s finančnimi (menica, ček) in komercialnimi
(faktura, prevozni dokument..) dokumenti. Vloga banke je posredovanje
ustreznih dokumentov in izvršitev plačil.

Velja od 15.10.2018
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KONFIRMACIJA

Potrditev dogovora, v akreditivnem poslovanju prevzem obveznosti, ki
jo poleg akreditivne banke potrdi tudi potrdilna banka.

KREDIT

je pravni posel in pomeni pogodbeni odnos med banko in komitentom,
pri katerem se banka zavezuje, da bo dala uporabniku kredita na voljo
določen znesek denarnih sredstev za določen ali nedoločen čas, za
neki namen ali brez določenega namena. Uporabnik pa se zavezuje da
bo plačeval banki dogovorjene obresti ali dobljeni znesek denarja vrnil
v času in na način, ki sta določena v pogodbi.

NOTIFIKACIJA

V meničnem pravu obvestilo o neplačani menici, v garancijskem
poslovanju obvestilo banke, ki na zahtevo banke garanta sporoči, da je
garancija izdana.

NUJNI NALOG

V domačem plačilnem prometu je plačilni nalog v EUR, ki bo obravnavan
prednostno in bo izvršen v roku 30 minut.
V plačilnem prometu s tujino (čezmejna in druga plačila) je plačilni
nalog v EUR, ki bo obravnavan prednostno in bo izvršen s skrajšano
valuto plačila ali je plačilni nalog v tujih valutah, ki bo obravnavan
prednostno in bo po predhodnem dogovoru z banko do 10. ure izvršen
s skrajšano valuto plačila.

PLAČILNI NALOG

Je navodilo plačnika ali prejemnika plačila svojemu ponudniku plačilnih
storitev, s katerim odredi izvršitev plačilne transakcije.
Znesek, ki ga banka zaračuna za opravljene storitve.

PROVIZIJA

V zvezi z izvršitvijo domačih in čezmejnih plačilnih transakcij prejemnik
plačila plača nadomestila, ki jih zaračuna njegov ponudnik plačilnih
storitev, plačnik pa plača nadomestila, ki jih zaračuna njegov ponudnik
plačilnih storitev.
PLAČNIK

PREJEMNIK
PLAČILA
TARIFA
TRETJA DRŽAVA
UNIVERZALNI
PLAČILNI NALOG
(UPN)
VINKULACIJA

VREDNOSTNI
PAPIR

Velja od 15.10.2018

Fizična ali pravna oseba , ki odredi plačilno transakcijo tako, da izda
plačilni nalog ali zagotovi soglasje k izvršitvi plačilnega naloga, ki ga izda
prejemnik plačila.
Fizična ali pravna oseba, ki je predvideni prejemnik denarnih sredstev, ki
so bila predmet plačilne transakcije.
je cenik bančnih storitev. Tarifo sprejema uprava banke.
Tretja država je država, ki ni država članica EU ali država podpisnica
Sporazuma o ustanovitvi EGP.
Univerzalni plačilni nalog (UPN) je namenjen za plačila v evrih na
območju SEPA, in sicer za negotovinska plačila, gotovinska plačila, polog
gotovine in dvig gotovine.
Omejeno razpolaganje z vrednotnicami, vezanje vrednotnic na drug
akreditiv, vezanost razpolaganja, tj. pogoj ali klavzula, po kateri lahko
razpolaga z vrednotnicami samo določena oseba.
je pisna listina, s katero se izdajatelj zavezuje, da bo izpolnil na njej
zapisano obveznost njenemu zakonitemu imetniku. Za vrednostni papir je
značilno, da mora imeti poglavitne sestavine, kot so: označba vrste
vrednostnega papirja, firmo in sedež oziroma ime in priimek izdajatelja,
označbo, na koga se glasi ali da se glasi na prinosnika, obveznost
izdajatelja, kralj in datum izdaje papirja in tudi serijsko številko, če so
papirji izdani v seriji, ter podpis izdajatelja.

3/24

V Ceniku storitev je predstavljena višina nadomestil za najpogosteje uporabljane storitve.
Celoten cenik vseh storitev je objavljen v Tarifi nadomestil Nove KBM d.d. Dokument lahko
dobite na vpogled v vseh poslovalnicah Nove KBM in pri vašem skrbniku.

Velja od 15.10.2018
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I. STORITVE Nove KBM OPROŠČENE DDV
KREDITNI POSLI
Okvirni krediti, kontokorentni krediti

do 5.000,00 EUR, 130,00 EUR
Okvirni krediti, kontokorentni krediti

nad 5.000,00 EUR 0,80%,
najmanj 200,00 EUR

RAČUNI IN VLOGE
TRANSAKCIJSKI RAČUN
Odpiranje transakcijskega računa
a) odpiranje transakcijskega računa
b) odpiranje drugega in vsakega naslednjega
transakcijskega računa (razen za račune z
oznako F v registru RTRR)
c) odpiranje transakcijskega računa tuji osebi
Vodenje transakcijskega računa
a) vodenje transakcijskega računa
b) vodenje transakcijskega računa za namen
stečaja (fiduciarni račun stečajnega upravitelja)
c) vodenje transakcijskega računa tuji osebi
d) vodenje paketov
- Hitri paket
- Modri paket
- Zmagovalni paket
- Poslovni paket Smart Business

brez nadomestila
25,00 EUR
100,00 EUR

od 5,70 EUR do 10,00 EUR mesečno
5,70 EUR mesečno ali po dogovoru enkraten
pavšal 150,00 EUR do zaključka osebnega
stečaja (v primeru pavšala banka ne obračunava
nadomestila za vpogledni Bank@Net)
30,00 EUR mesečno
4,99 EUR
7,99 EUR
13,99 EUR
8,99 EUR

Zapiranje transakcijskega računa odprtega manj kot 6 mesecev
a) po nalogu komitenta
30,00 EUR
do višine razpoložljivega salda na
b) po nalogu banke
transakcijskem računu, največ 30,00 EUR
c) prekinitev paketa sklenjenega manj kot 12
mesecev s strani komitenta
Od sklenitve je minilo manj kot:
1 mesec
100,00 EUR
2 meseca
95,00 EUR
3 mesece
90,00 EUR
4 mesece
85,00 EUR
5 mesecev
80,00 EUR
6 mesecev
75,00 EUR
7 mesecev
70,00 EUR
8 mesecev
65,00 EUR
9 mesecev
60,00 EUR
10 mesecev
55,00 EUR
11 mesecev
50,00 EUR
12 mesecev
50,00 EUR

Velja od 15.10.2018
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Mirovanje transakcijskega računa
Mirovanje transakcijskega računa – enkratno
nadomestilo

30,00 EUR

Spremembe matičnih podatkov, ki jih pošiljamo v register transakcijskih računov (RTRR) in / ali
ažuriranje pooblastil
a) Spremembe matičnih podatkov, ki jih
pošiljamo v register transakcijskih računov
8,50 EUR
(RTRR)
b) ažuriranje pooblastil
8,50 EUR
Trajni nalogi
a) Ažuriranje (otvoritev)
b) Spremembe
Izpiski po transakcijskem računu
a) Izpiski po transakcijskem računu v okviru
meseca
- po pošti (vključena poštnina)
- osebni dvig
b) ponovitev izpiska na željo komitenta (dvojnik
izpiska)
c) pošiljanje v tujino (vključena poštnina)
Pošiljanje SMS sporočil o stanju na transakcijskem računu
Pošiljanje SMS sporočil o stanju na
transakcijskem računu

brez nadomestila
brez nadomestila

1, 90 EUR
1,20 EUR
3,50 EUR
4,90 EUR

0,05 EUR

Informacija o stanju na TRR na bančnem ali poštnem okencu
Informacija o stanju na TRR na bančnem ali
poštnem okencu

brez nadomestila

IZDAJA RAZNIH POTRDIL O STANJU TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA V BANKI
Izdaja raznih potrdil o stanju transakcijskega
5,00 EUR od računa
računa v banki

PLAČILNI PROMET
DOMAČI IN REGULIRANI ČEZMEJNI PLAČILNI PROMET V EUR IN SEK IN DRUGA
SEPA PLAČILA
ELEKTRONSKO IN B2B BANČNIŠTVO
Elektronski nalog (BN in B2B)
a) plačilo na račune pri Novi KBM vključno s
kompenzacijami
0,38 EUR

Velja od 15.10.2018
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b) plačilo na račune pri drugi banki do vključno
50.000 EUR ali protivrednost v SEK
0,93 EUR
c) plačilo na račune pri drugi banki nad 50.000
EUR ali protivrednost v SEK
č) nujno plačilo

6,90 EUR
8,40 EUR

Za prenose med računi komitentov nadomestila ne zaračunavamo.
Teh tarifnih postavk se ne uporablja
pri vplačilih v dobro računa za humanitarne namene (seznam humanitarnih organizacij je v prilogi 5)
pri vplačilih odvisnim in pridruženim družbam v skupini Nove KBM na transakcijske račune, odprte pri Novi
KBM, pri vplačilih odvisni družbi KBM Infond d.o.o. na transakcijske račune, odprte pri skrbniški banki in pri
vplačilih pridruženi družbi Moja naložba – Kritni sklad PDPZ na transakcijske račune pri Banki Koper.
pri vplačilih v dobro poravnalnega računa Nove KBM (varčevanja, depoziti, krediti …),
Nakazila na skupni račun strank borznega posredovanja: TRR: SI56 045150002425702.

Množična plačila SEPA
- za zbirni nalog (paket)
- posamični nalog

6,50 EUR
0,18 EUR

E-račun – posredovanje e-računov in e-prijav
E-RAČUN* - Prevzem in posredovanje e-računa do prejemnika (nadomestilo plača izdajatelj)
a) interna dostava
Število
e-računov
do 500
501 do 10000
10001 do 25000
25001 dalje

do 200 kb
0,12 EUR
0,11 EUR
0,10 EUR
0,08 EUR

Velikost posameznega e-računa
200 kb
500 kb
do 500 kb
do 1 MB
0,13 EUR
0,14 EUR
0,12 EUR
0,13 EUR
0,11 EUR
0,12 EUR
0,09 EUR
0,10 EUR

1 MB
do 2 MB
0,17 EUR
0,16 EUR
0,15 EUR
0,14 EUR

do 200 kb
0,23 EUR
0,21 EUR
0,19 EUR
0,16 EUR

Velikost posameznega e-računa
200 kb
500 kb
do 500 kb
do 1 MB
0,25 EUR
0,26 EUR
0,22 EUR
0,23 EUR
0,20 EUR
0,21 EUR
0,17 EUR
0,18 EUR

1 MB
do 2 MB
0,34 EUR
0,32 EUR
0,30 EUR
0,27 EUR

b) eksterna dostava
Število
e-računov
do 500
501 do 10000
10001 do 25000
25001 dalje

*nadomestilo se računa v odvisnosti od števila poslanih e-računov in razreda velikosti posameznega e-računa.

E-prijava/odjava - sprejem eksternih e-računov (nadomestilo plača izdajatelj)
E-prijava/odjava - sprejem eksternih e-računov

0,02 EUR

E-povratnica (nadomestilo plača izdajatelj)
- e- račun: dostava eksterno
- e-prijava/e-odjava: dostava eksterno

0,02 EUR
0,02 EUR

PAPIRNI NALOG
a) plačilo na račune pri Novi KBM
b) plačilo na račune pri drugi banki do vključno
50.000 EUR ali protivrednost v SEK
c) plačilo na račune pri drugi banki nad 50.000
EUR ali protivrednost v SEK

Velja od 15.10.2018

2,15 EUR
2,90 EUR
9,00 EUR

7/24

č) nujno plačilo

10,50 EUR

Teh tarifnih postavk se ne uporablja:
pri vplačilih v dobro računa za humanitarne namene (seznam humanitarnih organizacij je v prilogi 5)
pri vplačilih odvisnim in pridruženim družbam v skupini Nove KBM na transakcijske račune, odprte pri Novi
KBM, pri vplačilih odvisni družbi KBM Infond d.o.o. na transakcijske račune, odprte pri
skrbniški banki, in pri vplačilih pridruženi družbi Moja naložba – Kritni sklad PDPZ na transakcijske račune
pri Banki Koper.
pri vplačilih na svoj transakcijski račun potrošnika ter gotovinski polog na transakcijske račune drugega
potrošnika, ki ima odprt račun pri Novi KBM,
pri vplačilih v dobro poravnalnega računa Nove KBM (varčevanja, depoziti, krediti…),
Nakazila na skupni račun strank borznega posredovanja: TRR: SI56 045150002425702.

IZVAJANJE SEPA DIREKTNIH OBREMENITEV ZA PREJEMNIKA PLAČIL
SEPA direktne obremenitve
Posredovan nalog SEPA DB preko elektronske
banke
a) za obremenitve računov pri Novi KBM, za
namene obročnega odplačevanja, plačila
zavarovalnih premij,..
b) za obremenitve računov pri drugih bankah,
za namene obročnega odplačevanja, plačila
zavarovalnih premij,..
c) za obremenitve računov pri Novi KBM in
drugih bankah za plačilo komunalnih
prispevkov, vodarin, elektrike, plinarn,
ogrevanja, stanarin, naročnin, storitev
upravljavcem stanovanjskih zgradb,
vzdrževalnine domovom, varovanja

0,26 EUR

0,30 EUR

0,16 EUR

PLAČILA SEPA DIREKTNIH OBREMENITEV IN TRAJNIH NALOGOV
SEPA direktne obremenitve
a) izvršene SEPA direktne obremenitve
b) neizvršena SEPA direktna obremenitev
c) ažuriranje prepovedi izvajanja SEPA direktne
obremenitve po osnovni shemi
d) ažuriranje soglasij za B2B shemo
Trajni nalog
a) Plačilo na račune potrošnikov, zasebnikov in
podjetnikov (isti imetnik) pri Novi KBM
b) Plačilo na račune kreditov in varčevanj
potrošnikov pri Novi KBM
c) Plačilo na račune kreditov zasebnikov in
podjetnikov pri Novi KBM
d) Plačilo na račune pri Novi KBM
d1) zasebnikov in podjetnikov (različni
imetniki)
d2) podjetij
e) Plačilo na račune pri drugi banki

0,26 EUR
2,14 EUR
5,35 EUR
5,35 EUR

brez nadomestila
brez nadomestila
0,22 EUR

1,00 EUR
1,00 EUR
1,35 EUR

Te tarifne postavke se ne uporabljajo:
(velja za trajni nalog in izvršene direktne obremenitve in za izvršene SEPA direktne obremenitve)
pri vplačilih odvisnim in pridruženim družbam v skupini Nove KBM na transakcijske račune, odprte pri Novi
KBM, pri vplačilih odvisni družbi KBM Infond d.o.o. na transakcijske račune, odprte pri skrbniški banki in pri
vplačilih pridruženi družbi Moja naložba – Kritni sklad PDPZ na transakcijske račune pri Banki Koper
pri vplačilih v dobro računa za humanitarne namene (seznam humanitarnih organizacij je v prilogi 5),
Nakazila na skupni račun strank borznega posredovanja: TRR: SI56 045150002425702.

Velja od 15.10.2018
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OPRAVLJANJE PLAČIL PO POOBLASTILU
Opravljanje plačil po pooblastilu

0,22 EUR po nalogu

PRILIVI
Prilivi
a) do vključno 50.000 EUR ali protivrednost SEK
b) nad 50.000 EUR ali protivrednost SEK

brez nadomestila
brez nadomestila

Priliv, ki ga prejme Nova KBM za komitente drugih slovenskih bank in ga po navodilih
sprejetega plačilnega naloga prenese (v uporabo komitentu) na drugo slovensko banko
- dokumentarni posli (izvozni akreditiv, inkaso,
loro garancija); Nova KBM obravnava
0,05% od zneska priliva,
dokumentarni posel za upravičenca, ki je
min. 5,00 EUR, max. 85,00 EUR,
komitent druge slovenske banke
Izreden obračun priliva – izplačilo priliva z že znano bodočo valuto
Izreden obračun priliva - izplačilo priliva z že
0,25%,
znano bodočo valuto
najmanj 15,00 EUR, največ 650,00 EUR

OSTALA ČEZMEJNA PLAČILA IN DRUGA PLAČILA
ODLIVI
Ostala čezmejna plačila in druga plačila
A. plačila na račune pri Novi KBM (razen za
depozite – brezplačno)
a) elektronski nalog
b) papirni nalog
B. na račune pri drugih bankah
a) elektronski nalog (SHA)

0,35 EUR
1,90 EUR
0,10%,
najmanj 10,00 EUR, največ 150,00 EUR

Ostala čezmejna plačila in druga plačila (nadaljevanje)
b) papirni nalog (SHA)
c) nujni nalog (SHA)
d) elektronski nalog (OUR))

e) papirni nalog (OUR)

f) nujni nalog (OUR)
g) z opcijo BEN

0,17%,
najmanj 20,00 EUR, največ 300,00 EUR
0,20%,
najmanj 20,00 EUR, največ 300,00 EUR
0,10%,
najmanj 10,00 EUR, največ 150,00 EUR
+ 17,00 EUR
0,17%,
najmanj 20,00 EUR, največ 300,00 EUR
+ 17,00 EUR
0,20%,
najmanj 20,00 EUR, največ 300,00 EUR
+ 17,00 EUR
nadomestilo plača prejemnik

PRILIVI
Ostala čezmejna plačila in druga plačila
iz drugih bank
plačila iz naslova poplačila obveznosti do Nove
KBM z računov pri Novi KBM
plačila z računov Nove KBM

Velja od 15.10.2018

0,10%,
najmanj 10,00 EUR, največ 150,00 EUR
brez nadomestila
brez nadomestila
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Kadar je nadomestilo večje od protivrednosti čezmejnega plačila oz. drugega plačila, obračunamo nadomestilo
največ v protivrednosti čezmejnega plačila oz. drugega plačila.

Priliv, ki ga prejme Nova KBM za komitente drugih slovenskih bank in ga po navodilih
sprejetega plačilnega naloga prenese (v uporabo komitentu) na drugo slovensko banko
- druga plačila
- za znesek do vključno 50.000,00 EUR oz.
10,00 EUR
protivrednosti v drugi valuti
- za znesek nad 50.000,00 EUR oz.
20,00 EUR
protivrednosti v drugi valuti
- dokumentarni posli (izvozni akreditiv, inkaso,
loro garancija); Nova KBM obravnava
0,05% od zneska priliva,
dokumentarni posel za upravičenca, ki je
min. 5,00 EUR, max. 85,00 EUR,
komitent druge slovenske banke
Izreden obračun priliva - izplačilo priliva z že znano bodočo valuto
Izreden obračun priliva - izplačilo priliva z že
tarifa iz točke Ostala čezmejna plačila in druga
znano bodočo valuto
plačila. + 0,25 %,
najmanj 15,00 EUR, največ 650,00 EUR
Odkup deviz – asignacija
a) na transakcijske račune pri banki

b) na transakcijske račune pri drugi banki

0,01 %,
najmanj 15,00 EUR, največ 25,00 EUR
oz. po tč. Papirni nalog, če gre za črpanje
kredita, odobrenega pri nas
25,00 EUR
oz. po tč. Papirni nalog, če gre za črpanje
kredita, odobrenega pri nas

TRAJNI NALOG
a) Plačilo na račune potrošnikov, zasebnikov in
podjetnikov (isti imetnik) pri Novi KBM
b) Plačilo na račune kreditov in varčevanj
potrošnikov pri Novi KBM
c) Plačilo na račune kreditov zasebnikov in
podjetnikov pri Novi KBM
d) Plačilo na račune pri Novi KBM
d1) zasebnikov in podjetnikov (različni
imetniki)
d2) podjetij
e) Plačilo na račune pri drugi banki

brez nadomestila
brez nadomestila
0,22 EUR

1,00 EUR
1,00 EUR
1,35 EUR

Ta tarifna postavka se ne uporablja:
pri vplačilih odvisnim in pridruženim družbam v skupini Nove KBM na transakcijske račune, odprte pri Novi
KBM, pri vplačilih odvisni družbi KBM Infond d.o.o. na transakcijske račune, odprte pri skrbniški banki in pri
vplačilih pridruženi družbi Moja naložba – Kritni sklad PDPZ na transakcijske račune pri Banki Koper
pri vplačilih v dobro računa za humanitarne namene (seznam humanitarnih organizacij je v prilogi 5),
Nakazila na skupni račun strank borznega posredovanja: TRR: SI56 045150002425702.

DRUGE STORITVE ZA OPRAVLJANJE PLAČILNEGA PROMETA
REKLAMACIJE, DOPOLNITVE PLAČILNIH TRANSAKCIJ - PRILIVI/ODLIVI
(npr. nepravilno, nepopolno izpolnjen nalog, brez IBAN-a prejemnika oziroma IBAN prejemnika napačen, brez
BIC kode prejemnikove banke, poizvednica/urgenca oz. zahtevek za vračilo že izvršenega naloga s strani
komitenta...) *, **

za plačilne naloge znotraj RS
za plačilne naloge s tujino

Velja od 15.10.2018
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dejanski stroški tujih bank + 21,40 EUR
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*v primeru SEPA vračil in v primeru dogovora s prejemnikom, da se priliv ne preusmerja na drugo slovensko
banko, se nadomestilo ne obračuna.
**Kadar je nadomestilo večje od protivrednosti čezmejnega plačila oz. drugega plačila obračunamo nadomestilo
največ v protivrednosti čezmejnega plačila oz. drugega plačila.

SPREJEM MENICE NA UNOVČENJE
Sprejem menice na unovčenje

25,00 EUR

PISNO POTRDILO O IZVRŠITVI NAKAZILA
Pisno potrdilo o izvršitvi nakazila
Pisno potrdilo o izvršitvi nakazila v tujem jeziku

5,00 EUR
6,00 EUR

POŠILJANJE PO FAKSU
Pošiljanje po faksu
Pošiljanje po faksu v tujino

0,60 EUR
1,20 EUR

PREDČASNA ODPOVED POGODBE O DEPONIRANJU SREDSTEV NA VPOGLED V DOMAČI
VALUTI (v celoti)
Predčasna odpoved pogodbe o deponiranju
20,86 EUR
sredstev na vpogled v domači valuti (v celoti)
KNJIŽENJE TRANSAKCIJ V DOBRO TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV
do 1.000 nalogov
od 1.001 do 10.000 nalogov
od 10.001 do 50.000 nalogov
nad 50.000 nalogov

0,13 EUR
0,06 EUR
0,03 EUR
0,02 EUR

VRAČILO PLAČILNEGA NALOGA NA ZAHTEVO NALOGODAJALCA PRED IZVRŠITVIJO
NALOGA ALI ZAVRNITEV NALOGA BREZ KRITJA PRED IZVRŠITVIJO NALOGA ALI ZARADI
POMANJKLJIVIH PODATKOV
a) elektronski nalog in B2B
5,40 EUR
b) papirni nalog
10,70 EUR
c)nalog na podatkovnem mediju
7,50 EUR
OBVESTILA O ODLIVIH IN PRILIVIH
a) po pošti
b) po faksu

1,50 EUR
0,70 EUR

ŠIFRIRANJE IN DEŠIFRIRANJE
Obravnava zahteve druge banke za šifriranje nalogov v tujino in izdelava šifre
Obravnava zahteve druge banke za šifriranje
nalogov v tujino in izdelava šifre

12,00 EUR

Obravnava zahtevka druge banke za dešifriranje nalogov tujih bank in potrditev šifre
Obravnava zahtevka druge banke za dešifiranje
12,00 EUR
nalogov tujih bank in potrditev šifre
KONVERZIJA VALUT
Konverzija valut

brez nadomestila (opravljamo po podjetniških
tečajih)

SPREMLJAVA ZASTAVLJENIH PRILIVOV IN STANJ NA TRR, KADAR JIH KOMITENT ZASTAVI
TRETJI OSEBI, BANKI
spremljava za posamezen TRR
110,00 EUR mesečno
obveščanje zastavnega upnika
11,00 EUR za posamezno obvestilo

Velja od 15.10.2018
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PLAČILO V HUMANITARNE NAMENE
Plačilo v humanitarne namene

brez nadomestila
(seznam humanitarnih organizacij je v prilogi 5)

GOTOVINSKO POSLOVANJE
GOTOVINSKO POSLOVANJE V EUR
Menjava gotovine
a) zamenjava bankovcev v kovance in obratno
- standardno pakiranje v tulce/vrečke
b) zamenjava bankovcev v bankovce
Dvig gotovine na bančnem ali poštnem okencu
a) kovanci
- standardno pakiranje v tulce/vrečke
b) bankovci

0,10 EUR po tulcu/vrečki
0,25% od zneska, najmanj 2,00 EUR, največ
150,00 EUR

0,10 EUR po tulcu/vrečki
0,11% od zneska, najmanj 2,90 EUR, največ
150,00EUR

Polog iztržka
a) dnevno nočni trezor ali zaprti amanet na
bančnem okencu – velja za polog bankovcev
in kovancev
a1) komitenti
a2) nekomitenti
b) na bančnem ali poštnem okencu
b1) bankovci
b1.1) komitenti
b1.2) nekomitenti
b2) kovanci
b2.1) komitenti
b2.2) nekomitenti
c) stroški izgubljene/poškodovane magnetne
kartice/ključa
d) izdaja dodatne karice DNT

0,26 % - 0,30 % od zneska
0,33 % od zneska

0,31 % od zneska, najmanj 1,50 EUR
0,33 % od zneska, najmanj 1,50 EUR
1,50 % od zneska, najmanj 2,00 EUR
2,00 % od zneska, najmanj 2,00 EUR
5,00 EUR
5,00 EUR

Za DNT vrečko je nadomestilo 0,21 EUR, za blok – specifikacijo je nadomestilo 1,67 EUR.

Priprava večjega števila amanetov v okviru enega dviga
Priprava večjega števila amanetov v okviru
enega dviga
Prevzem gotovine pri zasebniku in podjetniku
a) kovanci
- dnevni odvoz
b) bankovci
- dnevni odvoz

8,35 EUR za en amanet

0,5 % - 1 % od zneska
0,30 % od zneska, 5,80 EUR po enkratnem
odvozu, največ 3.000,00 EUR na odvoz

Pri dnevnem odvozu kovancev se lahko odda največ 20 kg kovancev.
Za storitev dovoza/odvoza kovancev večje količine in prevzem bankovcev na prodajnem mestu se bo cena
določala za vsak primer posebej. Cena se oblikuje po posvetu z oddelkom gotovinskega poslovanja, kjer bodo
imeli ažurne informacije s strani varnosti in zavarovalnice za oblikovanje »rut« in s tem povezanih stroškov.

TUJA GOTOVINA
Dvig na bančnem ali poštnem okencu
Dvig

0,4 %, najmanj 5,00 EUR

Polog na bančnem ali poštnem okencu

Velja od 15.10.2018
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a) odobritev računa pri Novi KBM (v tuji ali
domači valuti)
b) odobritev računa v domači valuti pri drugi
slovenski banki
c) odobritev računa v tuji valuti pri drugi
slovenski banki

1 %, najmanj 1,50 EUR, po referenčnem tečaju
ECB za tujo valuto na dan obračuna
1 %, najmanj 1,50 EUR, po referenčnem tečaju
ECB za tujo valuto na dan obračuna
+ cena nakazila po Tarifi
1 %, najmanj 1,50 EUR, po referenčnem tečaju
ECB za tujo valuto na dan obračuna + 5,01 EUR

GARANCIJSKO POSLOVANJE
GARANCIJE, AVAL MENIC IN IZJAVE BANKE ZA IZDAJO GARANCIJE
Garancije za resnost ponudbe
enkratno: 0,15 - 0,60%*
najmanj 50,00 EUR
trimesečno: 0,15 - 0,40%*
najmanj 50,00 EUR

Garancije za resnost ponudbe

* odvisno od klasifikacije komitenta-točen % in višino najmanjšega zneska opredeliti v sklepu organa odločanja in
pogodbi s komitentom

Storitvene garancije – ostale (za dobro izvedbo posla, odprava napak, zadržani zneski)
enkratno: 0,15 – 0,60%*
najmanj 50,00 EUR
Storitvene garancije
trimesečno: 0,30 - 0,80%*
najmanj 50,00 EUR
* odvisno od klasifikacije komitenta-točen % in višino najmanjšega zneska opredeliti v sklepu organa odločanja in
pogodbi s komitentom

Okvir za storitvene garancije (resnost ponudbe, dobra izvedba, zadržani zneski, odprava
napak, ostale storitvene garancije) in izjave
Okvir za storitvene garancije in izjave
enkratno: 0,20 – 0,50%*
najmanj 75,00 EUR
*trimesečno nadomestilo za posamezno storitveno garancijo iz okvirja se obračuna glede na vrsto garancije,
skladno s predhodnima točkama

Plačilne garancije (zavarovanje plačila, vračilo avansa, carinske, davčne, trošarinske, za
najemnine, izgublj. B/L
enkratno: 0,15 – 0,60%*
Plačilne garancije
najmanj 50,00 EUR
trimesečno: 0,40 - 0,90%*
najmanj 100,00 EUR
* odvisno od klasifikacije komitenta-točen % in višino najmanjšega zneska opredeliti v sklepu organa odločanja in
pogodbi s komitentom

Okvir za plačilne garancije (zavarovanje plačila, vračilo avansa, carinske, davčne, trošarinske,
za najemnine, izgublj. B/L) in izjave
enkratno: 0,20 – 0,50%*
Okvir za plačilne garancije in izjave
najmanj: 75,00 EUR
* trimesečno nadomestilo za posamezno plačilno garancijo iz okvirja se obračuna skladno s predhodno točko

Garancije s 100% gotovinskim kritjem
enkratno: 0,10 - 0,30%
najmanj 50,00 EUR
trimesečno: 0,10-0,30%
najmanj 50,00 EUR

Garancije s 100% gotovinskim kritjem

Garancije (storitvene/plačilne) v znesku do vključno 1.000,00 EUR
Garancija na sklep

Velja od 15.10.2018
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vnaprej/brez stroškov vodenja)
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Garancija iz okvirja

najmanj 50,00 EUR (enkratno nadomestilo/plačilo
vnaprej/brez stroškov vodenja)

Zavezujoča izjava za izdajo garancije, ki je sestavni del garancije za resnost ponudbe
Zavezujoča izjava za izdajo garancije, ki je
enkratno: najmanj 50,00 EUR,
sestavni del garancije za resnost ponudbe
največ 110,00 EUR
Za določanje višine nadomestil pri navedenih poslih je potrebno na podlagi individualne presoje
skrbnika/komercialista upoštevati naslednje kriterije:
- boniteta komitenta,
- konkurenčni vidik,
- zavarovanje,
- celovitost sodelovanja,
- in drugi kriteriji po presoji skrbnika/komercialista.
Odločitev je potrebno utemeljiti v Gradivu za odločanje.
Obračun trimesečnih nadomestil za garancije ter avalirane menice, izdane za obdobje, krajše od treh mesecev:
Pri obračunu nadomestil za garancije ter avalirane menice, dane za obdobje, krajše od treh mesecev, se
obračuna nadomestilo za vsak začeti mesec v višini ene tretjine (1/3) veljavne trimesečne stopnje
nadomestila, vendar ne manj kot je navedeni najmanjši znesek.
Obračun nadomestil za garancije ter avalirane menice, dane za obdobje, daljše od treh mesecev:
Pri obračunu nadomestil za izdane garancije ter avalirane menice, dane za obdobje, daljše od treh mesecev,
se prvi obračun izvrši z upoštevanjem dejanskih dni od datuma izdaje garancije oz. avala menice do zadnjega
dneva tretjega meseca (kot prvi se šteje mesec, v katerem je garancija oz. avalirana menica izdana). Za vsak
nadaljnji začeti mesec se nadomestilo obračunava v višini ene tretjine (1/3) veljavne trimesečne stopnje
nadomestila, vendar ne manj kot je navedeni najmanjši znesek.

Samostojna zavezujoča izjava
Samostojna zavezujoča izjava

enkratno: 0,10 – 0,50%
najmanj 50,00 EUR

Ponovna priprava že izdane garancije na zahtevo stranke
Za garancije do 100.000,00 EUR: 30,00 EUR
Ponovna priprava že izdane garancije na zahtevo
Za garancije nad 100.000,01 EUR: 50,00 EUR
stranke
SPREMEMBE PRI GARANCIJAH, AVALIH IN IZJAVAH BANKE ZA IZDAJO GARANCIJE
Spremembe z odobritvijo pristojnega organa*
enkratno:0,1-0,5 % od zneska,
na katerega se nanaša sprememba,
najmanj 100,00 EUR
*kadar gre za spremembo roka veljavnosti garancije ali okvirja, ki ima značaj obnovitve, ne obračunamo
nadomestila iz te točke, pač pa obračunamo enkratno nadomestilo po tarifi za odobritev

Spremembe z odobritvijo pristojnega organa

Spremembe brez odobritve
Spremembe brez odobritve

50,00 EUR

DRUGI KOMERCIALNI STROŠKI BREZ SKLENITVE POGODBE
a) Odstop pred podpisom pogodbe
(po odobritvi kratkoročnega
kredita/garancije/izjave)*
b) Odstop pred podpisom pogodbe
(po odobritvi dolgoročnega
kredita/garancije/izjave)*
c) Odstop od garancije iz okvirja*

150,00 EUR

250,00 EUR
50,00 EUR

(Storitev oproščena plačila DDV v skladu s 4.a točko 44. člena ZDDV-1)
Osnova za obračun in plačilo nadomestila: obračun-faktura (samo za rezidente), ki ga pripravi komercialist in pošlje
komitentu ter kopijo Oddelku spremljave GD. Sklic je vezan na posel.
*obračun nadomestil iz tč. a), b) in c) je odvisen od okoliščin konkretnega posla

Velja od 15.10.2018
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OSTALO
a) Unovčenje garancije
b) Priprava osnutka garancije
c) Preklic oz. predčasna ukinitev garancije

0,21%,
najmanj 40,00 EUR,
največ 160.000 EUR
minimalno 40,00 EUR
30,00 EUR

DOKUMENTARNI INKASO IN INKASO MENIC
Nostro in loro inkaso (otvoritev oz. notifikacija)
Nostro in loro inkaso (otvoritev oz. notifikacija)

0,21 %,
najmanj 32,00 EUR, največ 160,00 EUR

Izročitev dokumentov brez plačila, vrnitev dokumentov, posredovanje dokumentov pri
kooperacijskih poslih in podobno
Izročitev dokumentov brez plačila, vrnitev
dokumentov, posredovanje dokumentov pri
22,00 EUR
kooperacijskih poslih in podobno
Pridobitev meničnega akcepta ali nepreklicne izjave o plačilu
Pridobitev meničnega akcepta ali nepreklicne
0,16 %,
izjave o plačilu
najmanj 22,00 EUR, največ 160,00 EUR
Loro inkaso z izvršenim protestom menice
Loro inkaso z izvršenim protestom menice

0,21 %,
najmanj 22,00 EUR, največ 160,00 EUR

Sprememba
Sprememba

28,00 EUR

Urgenca, poizvednica
Urgenca ali poizvednica po nalogu komitenta

28,00 EUR

Po inkaso poslih, za inkaso bankovcev, in drugih vrednostnih papirjev za zasebnike in podjetnike
zaračunava banka tudi nadomestilo za plačila .

Pošiljanje
Pošiljanje dokumentov/stroški hitre pošte
(DHL)

Dejanski stroški + 15,00 EUR

DOKUMENTARNI IN STANDBY AKREDITIVI
Uvozni (nostro) dokumentarni in standby akreditivi
a) odprtje akreditiva
b) sprememba akreditivnih pogojev, razknjižba
akreditiva
c) prevzem in pregled akreditivnih dokumentov
d) plačilo po akreditivu
e) urgenca, poizvednica po nalogu komitenta
f) priprava osnutka

Velja od 15.10.2018

0,25 %, najmanj 50,00 EUR, za vsako začeto
trimesečje od dneva odprtja do datuma plačila
35,00 EUR
0,16 %, najmanj 40,00 EUR
0,15 %,
najmanj 30,00 EUR, največ 320,00 EUR
28,00 EUR
min 40,00 EUR
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Izvozni (loro) dokumentarni in standby akreditivi
a) obvestilo o odprtju akreditiva
b) konfirmacija - po predhodnem dogovoru
c) sprememba akreditivnih pogojev, razknjižba
akreditiva
č) prenos akreditiva
d) prevzem in pregled dokumentov
e) plačilo po akreditivu
f) izplačilo na osnovi reimbursnega pooblastila
akreditivne banke
g) urgenca, poizvednica po nalogu komitenta
h) priprava osnutka akreditiva oz. predpregled
akreditiva
i) predpregled dokumentov
j) pošiljanje dokumentov/stroški hitre pošte (DHL)

0,2 %,
najmanj 35,00 EUR, največ 850,00 EUR
Po dogovoru; obračun trimesečno
35,00 EUR
0,2 %, najmanj 50,00 EUR
0,16 %, najmanj 40,00 EUR
enako kot pri plačilih
55,00 EUR za vsako izplačilo
28,00 EUR
min. 40,00 EUR
30,00 EUR
Dejanski stroški + 15,00 EUR

Običajni stroški posredovanja oziroma pavšal se med bankama ne zaračunava.
V primeru, da akreditiv iz kakršnega koli razloga ni izkoriščen (delno ali v celoti) se zaračunano nadomestilo ne
vrača.

LORO GARANCIJE
Notifikacija brez obveznosti
0,15 %,
najmanj 35,00 EUR, največ 400,00

Notifikacija brez obveznosti
Sprememba
Sprememba
Unovčenje loro garancije
Priprava osnutka oziroma predpregled zahtevka za
unovčenje
Prevzem in pregled dokumentov za unovčenje loro
garancije
Potrditev podpisov pooblaščenih oseb

30,00 EUR

40,00 EUR
0,21 %,
najmanj 40,00 EUR , največ 160,00 EUR
15,00 EUR

Transferna provizija po garanciji
Transferna provizija po garanciji
Urgenca, poizvednica
Urgenca ali poizvednica po nalogu komitenta

enako kot pri plačilih

28,00 EUR

PLAČILNE KARTICE
POSLOVANJE S POSLOVNO KARTICO Mastercard in VISA
Letna članarina
Letna članarina

50,00 EUR

Blokada kartice
Blokada

15,62 EUR

Predčasna zamenjava kartice
Predčasna zamenjava kartice

15,00 EUR

Naročilo novega PIN-a za obstoječo kartico
Naročilo novega PIN-a za obstoječo kartico

Velja od 15.10.2018
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Ukinitev kartice
Ukinitev
Gotovinski dvigi
a) na bankomatu
b) na POS terminalih

20,00 EUR

5 % od zneska, najmanj 12,00 EUR
5 % od zneska, najmanj 12,00 EUR

Izdelava reprodukcije potrdila o nakupu oz. pridobitev le-tega od prodajnega mesta
Izdelava reprodukcije potrdila o nakupu oz.
pridobitev le-tega od prodajnega mesta
(transakcijo je opravil imetnik – nima slipa)
Izpis prometa na željo komitenta
Izpis prometa na željo komitenta

6,55 EUR

2,90 EUR

Sprememba višine mesečnega limita na željo komitenta
Sprememba višine mesečnega limita

15,00 EUR

Sprememba datuma poravnave obveznosti
Sprememba datuma poravnave obveznosti

5,00 EUR

POSLOVANJE S PLAČILNO KARTICO POSLOVNA DEBETNA VISA
Izdaja kartice
Izdaja kartice

4,00 EUR

Blokada kartice
Blokada kartice

6,69 EUR

Deblokada kartice
Deblokada

1,39 EUR

Redna (avtomatska) obnova kartice
Redna (avtomatska) obnova kartice

4,00 EUR

Predčasna zamenjava kartice
Predčasna zamenjava kartice

6,69 EUR

Naročilo novega PIN-a za obstoječo kartico
Naročilo novega PIN-a za obstoječo kartico

5,54 EUR

Ukinitev kartice
Ukinitev

6,69 EUR

Gotovinski dvig s plačilno kartico
- na bankomatu Nove KBM
- na ostalih bankomatih in preko POS

brez nadomestila
1,88 EUR

Izdelava reprodukcije potrdila o nakupu oz. pridobitev le-tega od prodajnega mesta
Izdelava reprodukcije potrdila o nakupu oz.
pridobitev le-tega od prodajnega mesta
(transakcijo je opravil imetnik – nima slipa)
Izpis prometa s karticami na željo komitenta

Velja od 15.10.2018
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Izpis prometa s karticami na željo komitenta

2,90 EUR

POSLOVANJE S PLAČILNIMI KARTICAMI ACTIVA PREKO SPLETA
Izdaja generatorja gesel
izdaja generatorja gesel (prenosni čitalec)

10,90 EUR

POSLOVANJE S POSLOVNO PREDPLAČNIŠKO VISA KARTICO
Letna članarina
Letna članarina

brez nadomestila

+Izdaja kartice
Izdaja kartice

10,00 EUR

Blokada kartice
Blokada

6,69 EUR

Deblokada kartice
Deblokada

Redna (avtomatska) obnova kartice
Redna (avtomatska) obnova kartice

1,39 EUR

10,00 EUR

Predčasna zamenjava kartice
Predčasna zamenjava kartice

6,69 EUR

Naročilo novega PINa za obstoječo kartico
Naročilo novega PINa za obstoječo kartico

5,54 EUR

Ukinitev kartice
Ukinitev kartice

6,69 EUR

Gotovinski dvig s poslovno predplačniško VISA kartico
a) na bančnih okencih Nove KBM
b) na POS terminalih banke ali pošte doma in v
tujini
c) na bankomatih v Sloveniji in v državah EU v
EUR, SEK in RON
c1) lastni bankomati (Nova KBM)
c2) na bankomatih drugih bank
d) na bankomatih v državah EU v ostalih valutah,
razen EUR, SEK in RON ter v ostalih državah
Vpogled v stanje predplačniškega računa na
a) lastnih bankomatih (Nova KBM)
b) bankomatih drugih bank v Sloveniji

1,14 EUR

1,88 EUR

brez nadomestila
1,88 EUR
1,88 EUR

brez nadomestila
0,29 EUR

Mini izpisek na bankomatu
na lastnih bankomatih (Nova KBM)

0,12 EUR

Polnjenje predplačniškega računa

Velja od 15.10.2018

18/24

a) spletna banka

brez nadomestila
brez nadomestila

b) bančna okenca
Prenos iz predplačniškega računa na transakcijski račun v banki
brez nadomestila
a) spletna banka
b) bančna okenca

1,14 EUR

Izpisi prometa
a) Izpisek preko spletne banke
b) drugi in vsak naslednji izpisek v okviru meseca
(na zahtevo)
- osebni dvig
c) ponovitev izpiska na željo za en mesec
d) ponovitev izpiska na željo za več kot en mesec
(izpis prometa) za vsak mesec
e) pošiljanje na naslov v tujino

brez nadomestila

1,07 EUR
0,89 EUR
0,89 EUR za vsak mesec
2,14 EUR

STROŠKI NEUPRAVIČENIH REKLAMACIJ
Stroški neupravičenih reklamacij
a) doma in v tujini
b) poizvednice glede dostave kartic s pošto

6,55 EUR
6,55 EUR

SMS OBVEŠČANJE O TRANSAKCIJAH S POSLOVNIMI KARTICAMI
SMS obveščanje o transakcijah s poslovnimi karticami
- za posamezno kartico

0,75 EUR/mesečno

IZBRANI MOTIV KARTICE
Izbrani motiv kartice
Izbrani motiv kartice
Redna (avtomatska) obnova izbranega motiva kartice
Redna (avtomatska) obnova izbranega motiva
kartice

6,00 EUR

6,00 EUR

SODOBNE BANČNE POTI
ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO – Bank@Net in TELEFONSKO BANČNIŠTO - Telebanka
Pristopnina
Pristopnina
Izdaja in zamenjava generatorja enkratnih gesel RSA SecurID
a) Izdaja in zamenjava generatorja enkratnih
gesel
b) Izdaja drugega in vsakega naslednjega
generatorja enkratnih gesel

brez nadomestila

33,50 EUR
112,50 EUR

Izredna zamenjava izgubljenega ali poškodovanega generatorja enkratnih gesel RSA Secur ID

Velja od 15.10.2018

19/24

a) zamenjava izgubljenega ali poškodovanega
generatorja enkratnih gesel (fizična oblika – hard
token)
b) ponovno posredovanje QR kode (ponovna
instalacija aplikacije – soft token)

112,50EUR
33,50 EUR

Predčasna zamenjava generatorja enkratnih gesel RSA SecurID (v primeru, kadar imamo akcijo
brezplačne izdaje generatorja enkratnih gesel, razen kadar generatorja enkratnih gesel poteče
v tekočem mesecu
a) predčasna zamenjava generatorja enkratnih
33,50 EUR
gesel
b) zamenjava fizične oblike (hard token) za
33,50 EUR
aplikacijo (soft token)
c) ) zamenjava aplikacije (soft token) za fizično
33,50 EUR
obliko (hard token)
Ponovni pristop k uporabi Bank@Net-a
V primeru ponovnega pristopa k uporabi
Bank@Net-a (v roku, ki je krajši od 6 mesecev)

33,50 EUR

Mesečno nadomestilo
a) Bank@Net*
a1) za račun zasebnika in samostojnega
podjetnika

2,00 EUR

*Mesečno nadomestilo se plačuje za vsak račun, ki je vključen v Bank@Net

Zamenjava PIN kode in/ali gesla na željo uporabnika
Zamenjava PIN kode in/ali gesla na željo
uporabnika

2,50 EUR

ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO – Poslovni Bank@Net
Pristopnina
a) internetna različica (PBN)
Izdaja in zamenjava generatorja enkratnih gesel RSA SecurID
Izdaja in zamenjava generatorja enkratnih gesel

21,80 EUR

prvi trije po 65,50 EUR,
vsak naslednji po 112,35 EUR

Izredna zamenjava izgubljenega ali poškodovanega generatorja enkratnih gesel RSA SecurID
Zamenjava izgubljenega ali poškodovanega
112,35 EUR
generatorja enkratnih gesel
Ponovni pristop k uporabi Poslovnega Bank@Net-a in/ali novi PBN
V primeru ponovnega pristopa k uporabi
prve tri kartice po 62,59 EUR,
Poslovnega Bank@Net-a in/ali novi PBN (v
naslednje po 112,35 EUR
roku, ki je krajši od 6 mesecev)
Mesečno nadomestilo
Mesečno nadomestilo
Pisno potrdilo o izvršitvi nakazila preko Poslovnega Bank@Net-a
Pisno potrdilo o izvršitvi nakazila preko
Poslovnega Bank@Net-a
Zamenjava PIN kode in/ali gesla na željo uporabnika
Zamenjava PIN kode in/ali gesla na željo
uporabnika

5,20 EUR

1,04 EUR

2,50 EUR

Sprememba imetnika generatorja enkratnih gesel RSA SecurID na željo uporabnika

Velja od 15.10.2018
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Sprememba imetnika generatorja enkratnih
gesel na željo uporabnika

10,00 EUR

MOBILNA BANKA – mBank@Net
- pristopnina
- mesečno nadomestilo

brez nadomestila
brez nadomestila

STORITEV PLAČEVANJA Z MOBILNIKOM MONETA
Poslovna Moneta
Poslovna Moneta

brez nadomestila

Izdaja generatorja enkratnih gesel RSA SecurID za Moneto
a) izdaja generatorja enkratnih gesel
b) zamenjava izgubljenega ali poškodovanega
generatorja enkratnih gesel

33,50¸EUR
112,35 EUR

DRUGE STORITVE
IZVRŠITEV SODNIH SKLEPOV TER NALOGOV DRUGIH ORGANOV IN PLAČILO TERJATEV
Izvrševanje sklepov o izvršbi, sklepov o zavarovanju ter ostalih prisilnih odredb
Obdelava prejetega sklepa
a) obdelava prejetega sklepa o izvršbi
38,00 EUR
11,00 EUR, ne glede na število izvedenih
b) dnevni stroški za izvajanje nakazil
nalogov v enem dnevu
20,00 EUR, ne glede na število izvedenih
c) dnevni stroški za izvajanje nakazil v tujino
nalogov v enem dnevu
Prejem in unovčevanje izvršnic
a) obdelava prejete izvršnice
b) nalog za nakazilo sredstev
c) dnevni stroški za izvajanje nakazil v tujino

38,00 EUR
11,00 EUR, ne glede na število izvedenih
nalogov v enem dnevu
20,00 EUR, ne glede na število izvedenih
nalogov v enem dnevu

IZVRŠITEV SKLEPA O DEDOVANJU
Izvršitev sklepa o dedovanju

10,00 EUR po dediču

IZDELAVA PREPISOV, MIKROFILMSKIH IZPISOV IN FOTOKOPIJ DOKUMENTACIJE, NA ŽELJO
UPORABNIKA
Izdelava prepisov, mikrofilmskih izpisov in
1,50 EUR od strani
fotokopij dokumentacije, na željo uporabnika
LETNA UPORABA DNEVNO NOČNEGA TREZORJA
Letna uporaba dnevno nočnega trezorja

brez nadomestila

NADOMESTILO ZA VODENJE PROSTO RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Nadomestilo za vodenje prosto razpoložljivih
sredstev pri banki nad mesečnim povprečnim
stanjem 5 milijonov EUR

Velja od 15.10.2018

0,4% letno od višine seštevka mesečnega
povprečnega stanja vseh prosto razpoložljivih
sredstev pri banki, ki presegajo 5 mio EUR
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II. OBDAVČENE STORITVE Nove KBM
Cene nadomestil za obdavčene storitve ne vsebujejo DDV. Stopnja DDV znaša 22% po trenutno veljavni
zakonodaji.

DOMAČI PLAČILNI PROMET
IZDELAVA POROČIL IN POTRDIL NA ZAHTEVO KOMITENTA
a) standardna poročila in potrdila
b) zahtevnejša poročila in potrdila

7,00 EUR od strani
20,00 EUR od strani, največ 100,00 EUR

ČEZMEJNA IN DRUGA PLAČILA (rezidenti in nerezidenti)
IZDELAVA POROČIL IN POTRDIL NA ZAHTEVO KOMITENTA
a) standardna poročila in potrdila
7,00 EUR od strani
b) zahtevnejša poročila in potrdila, poročila in
20,00 EUR od strani, največ 100,00 EUR
potrdila v tujem jeziku

PLAČILNE KARTICE
NAJEMNINA ZA UPORABO POS TERMINALA
Najemnina za uporabo POS terminala na prodajnem mestu Nove KBM
Najemnina za uporabo POS terminala na
8,00 EUR mesečno oz. po pogodbi
prodajnem mestu Nove KBM
Najemnina za uporabo prenosnega POS terminala ali statičnega z GPRS modulom na
prodajnem mestu Nove KBM
Najemnina za uporabo prenosnega POS
terminala ali statičnega z GPRS modulom na
13,00 EUR mesečno oz. po pogodbi
prodajnem mestu Nove KBM
Najemnina za uporabo virtualnega POS terminala za elektronsko trgovino
Najemnina za uporabo virtualnega POS
45,90 EUR mesečno oz. po pogodbi
terminala za elektronsko trgovino

SODOBNE BANČNE POTI
ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO – Poslovni Bank@Net
Banka trenutno teh poslov ne opravlja!

Velja od 15.10.2018

22/24

DRUGE STORITVE
PISNA INFORMACIJA O TEČAJIH, OBRESTNIH MERAH IN PODOBNO ZA PRETEKLA
OBDOBJA
8,35 EUR za posamezni produkt za leto,
O obrestnih merah
najmanj 41,73 EUR
0,42 EUR za informacijo o tečaju na dan,
O tečajih
najmanj 4,17 EUR
Tarifna postavka se ne uporablja za zaprosila, primeroma po Zakonu o državnem tožilstvu in v primeru, ko
zakon ali podzakonski akt ne dopuščata zaračunavanja teh stroškov.

IZDELAVA PREPISOV, MIKROFILMSKIH IZPISOV IN FOTOKOPIJ DOKUMENTACIJE, NA ŽELJO
UPORABNIKA
Izdelava prepisov, mikrofilmskih izpisov in
0,92 EUR od strani
fotokopij dokumentacije, na željo uporabnika
IZDAJA OBRAZCA S PODATKI O PLAČILNI SPOSOBNOSTI (BON 2)
Izdaja obrazca s podatki o plačilni sposobnosti
(BON 2)

8,35 EUR

POSREDOVANJE TEČAJNIC BANKE SLOVENIJE ALI MENJALNIŠKE TEČAJNICE Nove KBM
TER INFORMACIJE O GIBANJU TEČAJEV IN OBRESTNIH MER NA SVETOVNIH TRGIH
Posredovanje tečajnic Banke Slovenije ali
0,63 EUR za posamezno tečajnico ali informacijo
menjalniške tečajnice Nove KBM ter
12,52 EUR mesečno naročilo, 62,59 EUR polletno
informacije o gibanju tečajev in obrestnih mer
naročilo
na svetovnih trgih
Tarifna postavka se ne uporablja za zaprosila, primeroma po Zakonu o državnem tožilstvu in v primeru, ko
zakon ali podzakonski akt ne dopuščata zaračunavanja teh stroškov.

Velja od 15.10.2018
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III. STORITVE Nove KBM, IZVZETE IZ SISTEMA DDV
OPOMINI
Po transakcijskem računu
Pošiljanje opominov

5,00 EUR vsak opomin
8,35 EUR vsak opomin

Podrobnejše informacije o naših storitvah in višini nadomestil lahko dobite v vseh poslovalnicah naše
banke ali nas pokličite na brezplačno številko 080 17 50.

Velja od 15.10.2018
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