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Velja od 15. aprila 2019

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

Velja od 15.04.2019

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.
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INKASO

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

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

PLAČNIK

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

VREDNOSTNI
PAPIR

Velja od 15.04.2019

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.
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.
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I. STORITVE Nove KBM OPROŠČENE DDV
KREDITNI POSLI
Potrošniški krediti
a) do 3 let, komitenti in nekomitenti, po vseh
kanalih
b) nad 3 do 8 let, komitenti in nekomitenti, po
vseh kanalih

50,00 EUR
150,00 EUR

Stanovanjski krediti
Komitenti
KSDH

a) zavarovanje s hipoteko na nepremičnino
b) ostala prvovrstna zavarovanja

450,00 EUR
145,00 EUR

Nekomitenti
NSDH
NSDN

a) zavarovanje s hipoteko na nepremičnino
b) ostala prvovrstna zavarovanja

526,00 EUR
270,00 EUR

SPREMEMBE PRI ODOBRENIH KREDITIH
Spremembe na željo kreditojemalca
Spremembe pri odobrenih kreditih*

1,8% od zneska odobrenega kredita, najmanj
35,00 EUR, največ 100,00 EUR

* V primeru sprememb po kreditih, kjer je kreditojemalec umrl, nadomestil ne zaračunavamo (npr. pogodba o
pristopu k dolgu, ostale spremembe kreditnih pogojev).

PREDČASNO ODPLAČILO KREDITA
V primeru delnega ali dokončnega odplačila kredita, kjer je kreditojemalec umrl, nadomestil ne zaračunavamo.

Popolno odplačilo kredita Nove KBM z novim kreditom, odobrenim v Novi KBM
Glede na vrsto oziroma datum odobritve kredita, ki se ga z novim poplačuje, če je:
a) migriran kredit v okviru NKBM aplikacij (tudi
kupnina in komisijski kredit, ki ni iz EKO sklada,
12,00 EUR
razen za kredit takoj, če ni imel obračunanih
stroškov odobritve)
b) EKO kredit (iz komisijskega poslovanja)
14,61 EUR
c) odobren do 07.08.2010 v Nobisu
15,00 EUR, vendar ne več kot polovico stroškov
odobritve
d) odobren od 07.08.2010 in ima spremenljivo
obrestno mero
ni nadomestila
e) odobren od 07.08.2010 in ima fiksno obrestno
V skladu z vsebino v poglavju 2.1.4.3.,
mero
vendar največ 15,00 EUR
f) migrirani PBS in KBS kredit, odobren do
07.08.2010
15,00 EUR
g) migrirani PBS in KBS kredit, odobren od
07.08.2010 naprej
ni nadomestila

Krediti, odobreni pred 7.8.2010
- Stroške zaračunamo ob vsakokratnem delnem plačilu kredita in že vključujejo vse stroške, povezane
s spremembo (priprava aneksa, izvedba sprememb v sistemu).

Velja od 15.04.2019
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- Pri kreditih, kjer je do dokončnega odplačila kredita manj kot 3 mesece, nadomestila ne
zaračunavamo.
Migrirani krediti, v okviru aplikacij Nove KBM, ne glede na vrsto zavarovanja
a) dolgoročni potrošniški krediti – migrirani
b) stanovanjski krediti - migrirani
c) komisijski krediti – migrirani (razen iz EKO
sklada in kupnine)

12,00 EUR

EKO krediti (iz EKO sklada)
EKO krediti

14,61 EUR

Migrirani PBS in KBS krediti
Migrirani PBS in KBS krediti

50 % nadomestila ob
odobritvi

Krediti, odobreni od 7.8.2010 naprej
Nadomestilo za predčasno odplačilo kredita zaračunamo samo za kredite s FIKSNO
obrestno mero, pod pogojem, da vsota predčasnih odplačil v 12 mesecih presega 10.000
evrov.*
do končne dospelosti kredita je manj kot 1 leto
0,50% od zneska predčasno
odplačane glavnice
do končne dospelosti kredita je več kot 1 leto
1,00% od zneska predčasno
odplačane glavnice
Obračunano nadomestilo ne sme presegati zneska obresti, ki bi jih kreditojemalec plačal v obdobju med
predčasnim odplačilom in dogovorjenim datumom prenehanja trajanja kreditne pogodbe.
Za kredite s SPREMENLJIVO obrestno mero se pri predčasnem delnem ali dokončnem odplačilu nadomestila
ne sme računati, niti za sklenitev dodatka h kreditni pogodbi.

*Za migrirane PBS in KBS kredite se pri predčasnem delnem ali dokončnem odplačilu nadomestila ne sme
računati, niti za sklenitev dodatka h kreditni pogodbi, če je sklenjen zaradi sprememb, ki izhajajo iz
predčasnega delnega ali celotnega plačila kredita.

OSTALE STORITVE V ZVEZI S KREDITIRANJEM NA ŽELJO UPORABNIKA
Potrdilo o stanju kredita in ostale pisne informacije o kreditu
a) Potrdilo o stanju kredita
b) Ostale pisne informacije
c) Izpis prometa po kreditu na željo komitenta
Izdaja zemljiško knjižnih predlogov
a) izdaja izbrisnih dovoljenj overjeno

11,00 EUR po potrdilu
22,00 EUR po potrdilu
10,00 EUR za vsako leto
27,00 EUR

STROŠKI ZARADI NEIZPOLNJEVANJA OBVEZNOSTI IZ NASLOVA KREDITNIH POGODB
po kreditih*

5,00 EUR

*velja za vse kredite, sklenjene do 28.02.2017.

Velja od 15.04.2019
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RAČUNI IN VLOGE
TRANSAKCIJSKI RAČUN
Odpiranje transakcijskega računa
a) odpiranje transakcijskega računa

brez nadomestila

b) odpiranje transakcijskega računa za enkratno
izplačilo
c) odpiranje drugega in vsakega naslednjega
transakcijskega računa (razen za BRŠ, BRD,
O'Mega; za namene varčevanja, za račune z
oznako F v registru RTRR)

11,16 EUR enkratno ob otvoritvi

25,00 EUR

Vodenje transakcijskega računa
a) Vsi komitenti razen imetniki TRR za mlade

2,10 EUR mesečno

b) TRR za mlade
c) transakcijski račun za namene prenosa
depozitov in varčevanj
d) vodenje transakcijskega računa za namen
osebnega stečaja (fiduciarni račun
stečajnega upravitelja)
Banka novih poslov ne sklepa več.
e) vodenje paketnega računa
Komplet paket
Komplet paket kredit
Premium
f) vodenje osnovnega plačilnega računa
• Osnovni plačilni račun – za prejemnike
socialnih in varstvenih dodatkov
• Osnovni plačilni račun za potrošnike, ki
ne prejemajo socialnih in varstvenih
dodatkov

brez nadomestila
brez nadomestila
2,10 EUR mesečno ali po dogovoru enkraten
pavšal 65,00 EUR do zaključka osebnega
stečaja (v primeru pavšala banka ne obračunava
nadomestila za vpogledni Bank@Net)
4,99 EUR mesečno
2,99 EUR mesečno
14,99 EUR mesečno
2,31 EUR mesečno
4,62 EUR mesečno

TRR za mlade – predšolski otroci, osnovnošolci, dijaki, študenti do dopolnjenega 27. leta.

Zapiranje transakcijskega računa odprtega manj kot 6 mesecev
a) Vsi komitenti razen imetniki TRR za mlade
(do 15. leta)
- po nalogu komitenta
- po nalogu banke
b) TRR za mlade (do 15. leta)

15,00 EUR
do višine razpoložljivega salda na
transakcijskem računu, največ 15,00 EUR
15,00 EUR

TRR za mlade – predšolski otroci, osnovnošolci, dijaki, študenti do dopolnjenega 27. leta.

Reaktiviranje transakcijskega računa
Reaktiviranje transakcijskega računa

10,70 EUR

Ažuriranje pooblastil
Ažuriranje pooblastil

brez nadomestila

Trajni nalogi
a) Ažuriranje (otvoritev)
b) Spremembe

brez nadomestila
brez nadomestila

Izpiski po transakcijskem računu
a) Obveščanje o stanju na transakcijskem
računu enkrat v mesecu za vse komitente
b) Drugi in vsak naslednji izpisek v okviru
meseca
Velja od 15.04.2019

brez nadomestila
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- po pošti
- osebni dvig
c) ponovitev izpiska na željo komitenta za en
mesec (vsak izpisek v okviru enega meseca)
d) ponovitev izpiska na željo komitenta za več
kot en mesec (izpis prometa)
e) pošiljanje na naslov v tujino

2,50 EUR
2,50 EUR
2,50 EUR
2,50 EUR za vsak mesec
3,10 EUR

Pošiljanje SMS sporočil osnovnošolcem, dijakom, študentom in ostalim potrošnikom o stanju
na transakcijskem računu
Pošiljanje SMS sporočil osnovnošolcem,
dijakom, študentom in ostalim potrošnikom o
0,05 EUR
stanju na transakcijskem računu
Čekovni blanketi
a) Prijava izgube ali kraje čekovnih blanketov
b) Preklic prijave izgube ali kraje čekovnih
blanketov

7,10 EUR od prijave
2,60 EUR

POSLOVANJE PO TRANSAKCIJSKIH RAČUNIH
Priliv sredstev v korist transakcijskega računa (po vseh plačilnih instrumentih)
Priliv sredstev v korist transakcijskega računa
brez nadomestila
(po vseh plačilnih instrumentih)
Pologi na transakcijske račune
a) Pologi na transakcijske račune
b) Polog kovancev na transakcijske račune, v
domači valuti
b1) vsi komitenti razen razrednih skupnosti

brez nadomestila

1,00 % od zneska, najmanj 1,00 EUR.
Do 50 kosov zastonj.
brez nadomestila

b2) razredne skupnosti

Konverzija valut na transakcijskih računih (evro in deviznih)
Konverzija valut na transakcijskih računih (evro
in deviznih)

menjalniški tečaj tečajnice banke

Stroški zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz naslova opravljanja plačilnih storitev ali katerikoli
drugih obveznosti do banke
po transakcijskem računu (ob izvedenem
brez nadomestila
obveščanju)
Dovoljena prekoračitev sredstev na transakcijskem računu
Odobritev dovoljene prekoračitve sredstev na transakcijskem računu
Redna prekoračitev
Izredna prekoračitev

brez nadomestila
3,00% od zneska,
najmanj 20,00 EUR, največ 150,00 EUR

Nadomestila ne zaračunavamo imetniku Paketa Komplet ter imetniku Paketa Premium.

Stroček zavrnitve vloge za izredno dovoljeno prekoračitev
Strošek zavrnitve vloge

5,00 EUR

IZDAJA POTRDIL O PROMETU IN STANJU TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA TER OSTALIH
POTRDIL O TRANSAKCIJSKEM RAČUNU V BANKI
V slovenskem jeziku
7,47 EUR

Velja od 15.04.2019
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V tujem jeziku

14,96 EUR

POSLOVANJE S PLAČILNO KARTICO DEBETNA VISA
Izdaja kartice
a) Vsi komitenti razen vladarska
4,00 EUR
b) Vladarska (TRR za mlade)
brez nadomestila
Nadomestila ne zaračunavamo imetniku Paketa Komplet ter imetniku in pooblaščencem Paketa
Premium.
TRR za mlade – predšolski otroci, osnovnošolci, dijaki, študenti do dopolnjenega 27. leta.

Redna (avtomatska) obnova kartice
a) Vsi komitenti razen vladarska
b) Vladarska (TRR za mlade)

4,00 EUR
brez nadomestila

Nadomestila ne zaračunavamo imetniku Paketa Komplet ter imetniku in pooblaščencem Paketa Premium.
TRR za mlade – predšolski otroci, osnovnošolci, dijaki, študenti do dopolnjenega 27. leta.

Predčasna zamenjava kartice
a) Vsi komitenti razen vladarska
b) Vladarska (TRR za mlade)

7,90 EUR
3,95 EUR

TRR za mlade – predšolski otroci, osnovnošolci, dijaki, študenti do dopolnjenega 27. leta.

Naročilo novega PIN-a za obstoječo kartico
a) Vsi komitenti razen vladarska
b) Vladarska (TRR za mlade)

5,54 EUR
2,27 EUR

TRR za mlade – predšolski otroci, osnovnošolci, dijaki, študenti do dopolnjenega 27. leta.

Gotovinski dvig s plačilno kartico Debetna VISA
a) na bančnem okencu Nove KBM
b) na POS terminalih doma in v tujini
b1) Vsi komitenti razen vladarska
b2) Vladarska (TRR za mlade)
c) na bankomatih v Sloveniji in v državah EU v
EUR, SEK in RON
c1) na bankomatih Nove KBM in SKB
c2) na bankomatih drugih bank razen
Vladarska (TRR za mlade)
c3) Vladarska (TRR za mlade)
d) na bankomatih v državah EU v ostalih
valutah, razen EUR, SEK in RON ter v ostalih
državah
d1) Vsi komitenti razen vladarska
d2) Vladarska (TRR za mlade)

brez nadomestila
2,75 EUR
brez nadomestila

brez nadomestila
0,52 EUR*
brez nadomestila

2,75 EUR
brez nadomestila

* Nadomestila ne zaračunavamo imetniku Paketa Komplet ter imetniku in pooblaščencem Paketa Premium.
TRR za mlade – predšolski otroci, osnovnošolci, dijaki, študenti do dopolnjenega 27. leta.

Vpogled v stanje transakcijskega računa s plačilno kartico Debetna VISA na bankomatih drugih
bank v Sloveniji (razen na bankomatih Nove KBM in SKB)
a) Vsi komitenti razen vladarska
0,30EUR
b) Vladarska (TRR za mlade)
brez nadomestila
TRR za mlade – predšolski otroci, osnovnošolci, dijaki, študenti do dopolnjenega 27. leta.

Mini izpisek za komitente banke na bankomatu s plačilno kartico Debetna VISA
a) na lastnih bankomatih (Nova KBM)
a1) vsi komitenti razen vladarska
0,12 EUR
a2) Vladarska (TRR za mlade)
brez nadomestila
b) na bankomatih drugih bank v Sloveniji
b1) vsi komitenti razen vladarska
0,26 EUR

Velja od 15.04.2019
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b2) Vladarska (TRR za mlade)

brez nadomestila

TRR za mlade – predšolski otroci, osnovnošolci, dijaki, študenti do dopolnjenega 27. leta.

Prenosi med računi na bankomatih Nove KBM s plačilno kartico Debetna VISA
a) prenos na TRR v Novi KBM
b) prenos na TRR druge banke

0,48 EUR
0,87 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)

6,55 EUR

Izbrani motiv kartice
Izbrani motiv kartice

6,00 EUR

Redna (avtomatska) obnova izbranega motiva kartice
Izbrani motiv kartice

6,00 EUR

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 PLAČILNIMI KARTICAMI
- za posamezno kartico
- za dve kartici
- za vse kartice, ki so vezane na isti transakcijski
račun
- zlata plačilna kartica, Mastercard in Visa

0,75 EUR/mesečno
1,25 EUR/mesečno
1,55 EUR/mesečno
brez nadomestila*

* Za vsako nadaljnjo kartico, ki ni zlata, se plača v skladu s to točko
Nadomestila ne zaračunavamo imetniku Paketa Komplet ter imetniku in pooblaščencem Paketa Premium.

TRANSAKCIJE OPRAVLJENE NA POŠTNEM OKENCU
a) vsi komitenti razen razrednih skupnosti
a1) Dvigi
a2) Vpogledi v stanje transakcijskega računa
b) razredne skupnosti

brez nadomestila
brez nadomestila
brez nadomestila

HRANILNE VLOGE
Odpiranje hranilne vloge
Odpiranje hranilne vloge
Vodenje hranilnih vlog
a) Vodenje hranilne vloge

Preklic in preklic preklica veljavnosti hranilnih vlog
Preklic in preklic preklica veljavnosti hranilnih
vlog

brez nadomestila

brez nadomestila

9,99 EUR

Pošiljanje izpiskov po hranilnih vlogah na željo komitenta
Pošiljanje izpisa prometa po hranilnih vlogah na
željo komitenta

4,99 EUR

Zapiranje hranilne vloge odprte manj kot 6 mesecev
- po nalogu komitenta

9,99 EUR

Velja od 15.04.2019
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- po nalogu banke

do višine razpoložljivega salda na HV,
največ 9,99 EUR

POSLOVANJE PO HRANILNIH VLOGAH
Pologi na hranilne vloge
a) Pologi na hranilne vloge
b) Polog kovancev na hranilno vlogo (razen za
varčevanje) v domači valuti
Polog kovancev in jubilejnih kovancev v tuji valuti
USD, GBP, CHF in HRK

brez nadomestila
1,00 % od zneska, najmanj 1,00 EUR.
Do 50 kosov zastonj.
42,80 % od protivrednosti kovancev
v domači valuti

Ostali kovanci in jubilejni kovanci v tuji valuti se ne polagajo.

Konverzija valut na hranilnih vlogah (evro in deviznih)
Konverzija valut na hranilnih vlogah (evro in
deviznih)
OSEBNO BANČNIŠTVO Nove KBM
a) Pristopnina
b) Izvajanje storitve

menjalniški tečaj tečajnice banke

brez nadomestila
brez nadomestila

PLAČILNI PROMET
DOMAČI IN REGULIRANI ČEZMEJNI PLAČILNI PROMET V EUR IN SEK IN DRUGA
SEPA PLAČILA
ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO
Elektronski nalog (Bank@Net)
a) plačilo na račune pri Novi KBM vključno s
kompenzacijami
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
č) nujno plačilo

0,38 EUR*
0,38 EUR*
5,00 EUR
7,50 EUR

* Nadomestila ne zaračunavamo imetniku Paketa Komplet ter imetniku in pooblaščencem Paketa Premium.
Nadomestila ne zaračunavamo za prenose na transakcijske račune potrošnikov pri Novi KBM.
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 skrbniški banki,
pri vplačilih Raiffeisen Capital Management (RCM), Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., na
transakcijski račun, odprt pri Novi KBM,
pri vplačilih družbi Sava pokojninska, d.d. – Kritni sklad PDPZ na transakcijske račune pri Banki Koper in
pri vplačilih v dobro poravnalnega računa Nove KBM (varčevanja, depoziti, krediti …),
Nakazila na skupni račun strank borznega posredovanja: TRR: SI56 045150002425702.

SMS sporočila o opravljeni transakciji
SMS sporočila o opravljeni transakciji

0,10 EUR

Izdaja potrdila o plačilu na željo komitenta
Izdaja potrdila o plačilu na željo komitenta

2,10 EUR

Velja od 15.04.2019
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PAPIRNI NALOG
Plačila s plačilnim nalogom na bančnem okencu
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
č) nujno plačilo
Plačila s plačilnim nalogom na bankomatu
a) na bankomatu Nove KBM s čitalcem
- plačilo na račune pri Novi KBM
- plačilo na račune pri drugi banki
b) na bankomatu druge banke v Sloveniji s
čitalcem
- plačilo na račune pri Novi KBM
- plačilo na račune pri drugi banki
Teh
-

2,15 EUR
2,15 EUR
6,75 EUR
9,50 EUR

0,45 EUR
0,48 EUR

0,98 EUR
1,20 EUR

tarifnih postavk se ne uporablja:
pri vplačilih na transakcijske račune potrošnikov, ki imajo odprt račun pri Novi KBM
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,
pri vplačilih Raiffeisen Capital Management (RCM), Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., na
transakcijski račun, odprt pri Novi KBM,
pri vplačilih družbi Sava pokojninska, d.d. – Kritni sklad PDPZ na transakcijske račune pri Banki Koper in
pri vplačilih v dobro poravnalnega računa Nove KBM (varčevanja, depoziti, krediti …),
Nakazila na skupni račun strank borznega posredovanja: TRR: SI56 045150002425702.

Plačila s plačilnim nalogom na poštnem okencu
Vplačilo obrazca UPN in UPN QR:
- do vrednosti 98,00 EUR
- nad vrednostjo 98,00 EUR in do 501,00
EUR
- nad vrednostjo 501,00 EUR
Plačila s plačilnim nalogom na Petrolu
a) plačilo z obrazcem UPN z OCR vrstico in prejemniki
sredstev, ki so v registru izdajateljev
ali z
obrazcem UPN s QR kodo in popolnimi podatki do
vrednosti 1.000 EUR
- na račune prejemnikov Petrol d.d. in Petrol
Energetika d.o.o.
- na račune ostalih prejemnikov
b) plačilo z obrazcem UPN (brez OCR vrstice in
prejemniki sredstev, ki niso v registru izdajateljev)
ali z obrazcem UPN s QR kodo in nepopolnimi
podatki
• do vrednosti transakcije 98,00 EUR
- na račune prejemnikov Petrol d.d. in Petrol
Energetika d.o.o.
- na račune ostalih prejemnikov
• nad vrednostjo transakcije 98,00 EUR do
501,00 EUR
- na račune prejemnikov Petrol d.d. in Petrol
Energetika d.o.o.
- na račune ostalih prejemnikov
Velja od 15.04.2019

1,05 EUR
1,07% od vrednosti/zneska
5,36 + 0,30 % od vrednosti

0,53 EUR
1,05 EUR

0,53 EUR
1,05 EUR

0,54% od vrednosti transakcije
1,07% od vrednosti transakcije
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•
-

nad vrednostjo transakcije 501,00 EUR
na račune prejemnikov Petrol d.d. in Petrol
Energetika d.o.o.
na račune ostalih prejemnikov

2,68 EUR
5,36 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

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

* Nadomestila ne zaračunavamo imetniku Paketa Premium.

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
0,24 EUR

0,81 EUR
0,81 EUR
1,13 EUR

Te tarifne postavke se ne uporabljajo:
(velja za celotno točko 2.4.1.3.2 in 2.4.1.3.1. a)
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,
pri vplačilih Raiffeisen Capital Management (RCM), Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., na
transakcijski račun, odprt pri Novi KBM,
pri vplačilih družbi Sava pokojninska, d.d. – Kritni sklad PDPZ na transakcijske račune pri Banki Koper,
Nakazila na skupni račun strank borznega posredovanja: TRR: SI56 045150002425702.

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

DEVIZNI PRILIV V TUJI GOTOVINI ZA NEKOMITENTA Nove KBM
Devizni priliv v tuji gotovini za nekomitenta Nove
KBM

Velja od 15.04.2019

3 % od zneska priliva
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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)
b) papirni nalog (SHA)
c) nujni nalog (SHA)
d) elektronski nalog (OUR))

d) papirni nalog (OUR)

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

0,35 EUR
1,90 EUR
0,09%,
najmanj 7,50 EUR, največ 75,00 EUR
0,17%,
najmanj 9,50 EUR, največ 150,00 EUR
0,20%,
najmanj 9,50 EUR, največ 150,00 EUR
0,09%,
najmanj 7,50 EUR, največ 75,00 EUR
+ 7,00 EUR
0,17%,
najmanj 9,50 EUR, največ 150,00 EUR
+ 7,00 EUR
0,20%,
najmanj 9,50 EUR, največ 150,00 EUR
+ 7,00 EUR
nadomestilo plača prejemnik

PRILIVI
Ostala čezmejna plačila in druga plačila
iz drugih bank
- do 1.000 EUR oz. ustrezni protivrednosti v tuji
valuti
- nad 1.000 EUR oz. ustrezni protivrednosti v tuji
valuti
- plačila iz naslova poplačila obveznosti do Nove
KBM z računov pri Novi KBM
- plačila z računov Nove KBM

brez nadomestila
4,30 EUR
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

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
Velja od 15.04.2019

brez nadomestila
brez nadomestila
0,22 EUR

0,81 EUR
0,81 EUR
1,13 EUR
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Te tarifne postavke se ne uporabljajo:
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,
pri vplačilih Raiffeisen Capital Management (RCM), Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., na
transakcijski račun, odprt pri Novi KBM,
pri vplačilih družbi Sava pokojninska, d.d. – Kritni sklad PDPZ na transakcijske račune pri Banki Koper,
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

dejanski stroški drugih slovenskih bank
+ 5,40 EUR
dejanski stroški tujih bank + 10,70 EUR

*za prilive po osnovi rent, 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 ZA 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

2,10 EUR
3,00 EUR

POŠILJANJE PO FAKSU
Pošiljanje po faksu
Pošiljanje po faksu v tujino

0,60 EUR
1,20 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
5,40 EUR
b) papirni nalog
10,70 EUR
OBVESTILA O ODLIVIH IN PRILIVIH
a) po pošti
b) po faksu

1,50 EUR
0,70 EUR

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
PLAČILO V HUMANITARNE NAMENE
Plačilo v humanitarne namene

Velja od 15.04.2019

brez nadomestila
(seznam humanitarnih organizacij je v prilogi 5)
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DENARNO NAKAZILO – IZPLAČILO SREDSTEV PREJEMNIKU V GOTOVINI PO NALOGU
PLAČNIKA NA POŠTNEM OKENCU
denarno nakazilo– izplačilo sredstev prejemniku
v gotovini po nalogu plačnika:
- do vrednosti izplačila 27.50 EUR
- nad vrednostjo izplačila 27,50 EUR do
1,70 EUR
vrednosti izplačila 470,00 EUR
6,17% od vrednosti izplačila
- nad vrednostjo izplačila 470,00 EUR
29,00 EUR
VRAČILO SREDSTEV PLAČNIKU ZARADI NAPAČNO PODANIH NAVODIL ZA IZVRŠITEV
PLAČILNE TRANSAKCIJE NA POŠTNEM OKENCU
Vračilo sredstev plačniku zaradi napačno
podanih navodil za izvršitev plačilne transakcije
5,00 EUR
na poštnem okencu in kadar prejemnik vrne
sredstva delno ali v celoti

GOTOVINSKO POSLOVANJE
GOTOVINSKO POSLOVANJE V EUR
Menjava gotovine na bančnem okencu
a) Zamenjava bankovcev v kovance in obratno
brez pologa, zamenjava bankovcev v
kovance in obratno s pologom in istočasnim
dvigom
- do 50 kosov
- nad 50 kosov
b) Zamenjava bankovcev v bankovce
c) Menjava večjih apoenov bankovcev (500
EUR, 200 EUR) v manjše apoene – za
nekomitente
Menjava gotovine na poštnem okencu
a) Zamenjava bankovcev v kovance in obratno
- do 50 kosov
- nad 50 kosov
b) Zamenjava bankovcev v bankovce
- do 10 kosov
- nad 10 kosov

Dvig gotovine
a) kovanci
- standardno pakiranje v tulce/vrečke
b) bankovci
Prevzem kovancev pri poštnem okencu
Prevzem kovancev na poštnem okencu nad 50
kosov

brez nadomestila
2,00 % od zneska, najmanj 1,00 EUR
do 10 kosov brez nadomestila,
nad 10 kosov 2,00 EUR
1,00 % od zneska

brez nadomestila
2 % od zneska, najmanj 1,00 EUR
brez nadomestila
2,00 EUR

0,10 EUR po tulcu/vrečki
brez nadomestila

1,2% od zneska

PLAČILNE KARTICE
POSLOVANJE S PLAČILNO KARTICO KARANTA
Letna članarina
- posojilna kartica Karanta

brez nadomestila

Predčasna zamenjava kartice
Velja od 15.04.2019
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- posojilna kartica Karanta

Gotovinski dvigi s posojilno kartico Karanto
na POS terminalih bank

10,59 EUR

5,0 % od zneska, najmanj 14,00 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 po plačilni kartici Karanta na željo
komitenta

6,55 EUR

2,90 EUR

Stroški odplačevanja za posojilno kartico Karanta
Stroški odplačevanja za posojilno kartico
Karanta

1,5% od odobrenega zneska
okvirnega kredita

Sprememba višine mesečnega limita na željo komitenta
Sprememba višine mesečnega limita

3,00 EUR

POSLOVANJE S PLAČILNO KARTICO Mastercard in VISA
Letna članarina
- plačilna kartica Mastercard in VISA
- zlata kartica Mastercard in VISA - plačljiva
- zlata plačilna kartica Mastercard in VISA neplačljiva (ob doseženem prometu 12.000
EUR v zadnjih 12 mesecih)
Nadomestila ne zaračunavamo imetniku in pooblaščencem Paketa Premium.

24,00 EUR
60,00 EUR
brez nadomestila

Predčasna zamenjava kartice
- plačilna kartica Mastercard in VISA
- zlata kartica Mastercard in VISA - plačljiva in
neplačljiva
Naročilo novega PIN-a za obstoječo kartico
Naročilo novega PIN-a za obstoječo kartico

10,59 EUR
15,62 EUR

5,54 EUR

Gotovinski dvigi z vsemi vrstami plačilnih kartic Mastercard in VISA
a) na bankomatu
5,0 % od zneska, najmanj 14,00 EUR
b) na POS terminalih
5,0 % od zneska, najmanj 14,00 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 po plačilnih karticah Mastercard in VISA na željo komitenta
Izpis prometa po plačilnih karticah Mastercard in
VISA na željo komitenta

6,55 EUR

2,90 EUR

Odobritev prekoračitev imetnikom zlate kartice Mastercard in VISA – neplačljive in plačljive
Odobritev prekoračitev imetnikom zlate kartice
Po točki 2.3.3.1. Odobritev dovoljene
Mastercard in VISA – neplačljive in plačljive
prekoračitve na transakcijskem računu
Velja od 15.04.2019
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Sprememba višine mesečnega limita na željo komitenta
Sprememba višine mesečnega limita

3,00 EUR

Nakup na obroke s plačilno kartico
Strošek obroka

1,40 EUR

Sprememba datuma poravnave obveznosti
- plačilna kartica Mastercard in VISA
- zlata kartica Mastercard in VISA - plačljiva in
neplačljiva

3,00 EUR
3,00 EUR

POSLOVANJE S PREDPLAČNIŠKO VISA KARTICO
Letna članarina
Letna članarina

brez nadomestila

Izdaja kartice
Izdaja kartice

10,00 EUR

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

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

Gotovinski dvig s 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) Na bankomatih Nove KBM in SKB
c2) Na bankomatih drugih bank razen
vladarske
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) Na bankomatih Nove KBM in SKB
b) bankomatih drugih bank v Sloveniji

1,14 EUR
2,75 EUR

brez nadomestila
0,52 EUR
2,75 EUR

brez nadomestila
0,30 EUR

Mini izpisek na bankomatu
na lastnih bankomatih (Nova KBM)

0,12 EUR

Polnjenje predplačniškega računa
a) spletna banka
b) bančna okenca

brez nadomestila
brez nadomestila

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

brez nadomestila
1,14 EUR
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Izpisi prometa
a) Izpisek preko spletne banke
b) drugi in vsak naslednji izpisek v okviru meseca
(na zahtevo)

brez nadomestila

1,07 EUR
- 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

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

IZBRANI MOTIV KARTICE
Izbrani motiv kartice
Izbrani motiv kartice

6,00 EUR

Redna (avtomatska) obnova izbranega motiva kartice
Izbrani motiv kartice

6,00 EUR

POSLOVANJE Z VIRTUALNO PREDPLAČNIŠKO VISA KARTICO
Letna članarina
Letna članarina

brez nadomestila

Izdaja kartice
Izdaja kartice

5,00 EUR

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

5,00 EUR

Predčasna zamenjava kartice
Predčasna zamenjava kartice

6,69 EUR

Polnjenje predplačniškega računa
a) spletna banka
b) bančna okenca

brez nadomestila
brez nadomestila

Prenos iz predplačniškega računa na transakcijski račun v banki
spletna banka

brez nadomestila

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

Velja od 15.04.2019
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SMS OBVEŠČANJE O TRANSAKCIJAH S PLAČILNIMI KARTICAMI
SMS obveščanje o transakcijah s plačilnimi karticami
- za posamezno kartico
- za dve kartici
- za vse kartice, ki so vezane na isti transakcijski
račun
- zlata plačilna kartica,
- Mastercard in Visa

0,75 EUR/mesečno
1,25 EUR/mesečno
1,55 EUR/mesečno
brez nadomestila*

* Za vsako nadaljnjo kartico, ki ni zlata, se plača v skladu s to točko.
Nadomestil ne zaračunavamo imetniku in pooblaščencem Paketa Premium.

SODOBNE BANČNE POTI
ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO – Bank@Net
Pristopnina
Pristopnina

brez nadomestila

Osebni varnostni elementi
a) SMS žeton
- Izdaja
- Novo geslo

brez nadomestila
brez nadomestila

Mesečno nadomestilo
a) za račun fizične osebe razen za račun za
mlade
b) za račun za mlade

0,80 EUR*
brez nadomestila

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

*Nadomestila ne zaračunavamo imetniku Paketa Komplet ter imetniku Paketa Premium.
*Račun za mlade – predšolski otroci, osnovnošolci, dijaki, študenti do dopolnjenega 27. leta.

SMS sporočilo na zahtevo uporabnika
SMS sporočilo o opravljeni transakciji
MOBILNA BANKA – mBank@Net
- pristopnina
- mesečno nadomestilo

0,10 EUR

brez nadomestila
brez nadomestila

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
Nakazila po sklepu sodišča iz računa dolžnika v osebnem stečaju na fiduciarni račun
stečajnega upravitelja oz. druga nakazila po nalogu pristojnega organa (predhodne odredbe
ipd.) za vsako posamezno nakazilo
11,00 EUR, ne glede na število izvedenih
Dnevni stroški za izvajanje nakazil
nalogov v enem dnevu

Velja od 15.04.2019
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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
IZPLAČILO GOTOVINE NA DOMU
Izplačilo gotovine na domu s transakcijskega
računa

2,99 EUR

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

5,00 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
5,00 EUR od strani
b) zahtevnejša poročila in potrdila, poročila in
20,00 EUR od strani, največ 100,00 EUR
potrdila v tujem jeziku

DRUGE STORITVE
PISNA INFORMACIJA O TEČAJIH, OBRESTNIH MERAH IN PODOBNO ZA PRETEKLA
OBDOBJA
4,17 EUR za posamezni produkt za leto,
O obrestnih merah
najmanj 20,86 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
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SVETOVANJE IN IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV
Vsaka začeta ura se smatra kot cela

12,52 EUR

III. STORITVE Nove KBM, IZVZETE IZ SISTEMA DDV
STROŠKI OPOMINA
po kreditih*

do višine zamudnih obresti,
največ 5,00 EUR

*velja za vse kredite, sklenjene do in od 1.4.2012 dalje.

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