CENIK NADOMESTIL ZA POSLE S POTROŠNIKI
Veljavnost 01.09.2022
STORITEV

ZNESEK oz. % NADOMESTILA v €

RAČUNI IN VLOGE
TRANSAKCIJSKI RAČUNI
Otvoritev transakcijskega računa
Transakcijski račun / paketni račun
Drugi in vsaki naslednji transakcijski račun
Vodenje transakcijskih / paketnih računov
Paket Premium
Paket Komplet
Paket Komplet + kredit (za 12 mesecev od odobritve kredita)
Osebni Plus račun
Transakcijski račun
Transakcijski račun za mlade
Predplačniški (Net) račun
Osnovni plačilni račun – OPR
Osnovni plačilni račun za prejemnike socialnih transferjev
Poslovanje s transakcijskim računom
Priliv na transakcijski račun
Polog na transakcijski račun
Polog več kot 50 kosov kovancev na transakcijski račun
Dvig več kot 50 kosov kovancev s transakcijskega računa
Konverzija valut na transakcijskem računu

brez nadomestila
35,00€
14,99€
4,99€
2,99€
2,99€
2,70€
brez nadomestila
brez nadomestila
4,90€
1,47€
brez nadomestila
brez nadomestila
2,00% od zneska pologa, najmanj 2,00€
2,00% od zneska dviga, najmanj 2,00€
menjalniški tečaj tečajnice banke

Izplačilo gotovine na domu s transakcijskega računa preko Poštnega okenca

ROK OBRAČUNA

ob otvoritvi
mesečno
mesečno
mesečno
mesečno
mesečno

mesečno
mesečno

ob pologu
ob dvigu
ob konverziji

4,99€

Zapiranje transakcijskega računa (odprtega manj kot 6 mesecev)
Ukinitev transakcijskega računa
Predčasna ukinitev paketnega računa
Obveščanje imetnika transakcijskega računa
Mesečni izpisek
Ponovna izdelava mesečnega izpiska
Obveščanje o poslovanju s transakcijskim računom
Pošiljanje opominov

15,00€
30,00€

ob zaprtju
ob zaprtju

brez nadomestila
5,00€
1,00€

ob izpisu
mesečno

v višini obračunanih zamudnih obresti,
največ 2,00€
v višini obračunanih zamudnih obresti,
največ 4,00€
v višini obračunanih zamudnih obresti,
največ 5,00€

1. opomin
2. opomin
Vsak nadaljnji opomin
Ostalo
Izdaja potrdil o prometu in stanju ter ostalih potrdil
VARČEVALNI RAČUN
Odpiranje*
Vodenje
Konverzija valut na varčevalnem računu
Pologi na varčevalni račun
Polog več kot 50 kovancev na varčevalni račun

10,00€
brez nadomestila
brez nadomestila
menjalniški tečaj tečajnice banke
brez nadomestila
1,00% od zneska pologa, najmanj 2,00€

ob poslanem opominu
ob poslanem opominu
ob poslanem opominu
ob izdaji potrdila

ob konverziji
ob pologu

* Od 1.6.2021 je pogoj za odprtje varčevalnega računa prehodno odprt transakcijski račun.

DEPOZITI IN VARČEVANJA
Strošek predčasne razvezave depozita, rentnega varčevanja, ZA-TO! Varčevanja
VODENJE SREDSTEV
Vodenje dnevnih sredstev nad 100.000€.*

1% od glavnice, najmanj 25,00€
brez nadomestila

ob predčasni prekinitvi
mesečno

* V obračun so zajeta sredstva naslednjih produktov: stanja na TRR in paketih v EUR, predplačniškem računu, varčevalnih računih v EUR, ne glede na datum odprtja in stanja na rentnem
varčevanju, ZA-TO varčevanju in depozitih v EUR, sklenjenih od 1. 6. 2021. Nadomestilo se zaračuna za skupna dnevna sredstva, ki presegajo 100.000€.

KARTIČNO POSLOVANJE
SPLOŠNO ZA VSE PLAČILNE KARTICE
Naročilo novega PINa za plačilno kartico
SMS obveščanja o transakcijah s plačilno kartico
Izpis prometa s plačilno kartico na željo komitenta
Izdelava reprodukcije potrdila o nakupu oz. pridobitev le-tega od prodajnega mesta

ob naročilu
mesečno
ob izpisu
ob izdelavi
po ugotovitvi neupravičenosti
8,00€
reklamacije

10,00€
1,00€
5,00€
8,00€

Neupravičena reklamacija storitve z bančno kartico
Pošiljanje opominov

v višini obračunaih zamudnih obresti,
največ 2,00€
v višini obračunaih zamudnih obresti,
največ 4,00€
v višini obračunaih zamudnih obresti,
največ 5,00€

1. opomin
2. opomin
Vsak nadaljnji opomin
POSLOVANJE Z DEBETNO KARTICO VISA
Izdaja debetne kartice VISA
Izdaja in redna obnova kartice na transakcijskem računu
Izdaja in redna obnova kartice na transakcijskem računu za mlade
Predčasna zamenjava debetne kartice Visa
Kartica na transakcijskem računu in kartica na transakcijskem računu za mlade

1 od 4

ob poslanem opominu
ob poslanem opominu
ob poslanem opominu

4,00€
brez nadomestila

ob naročilu

8,00€

ob naročilu
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Dvig gotovine z bančno kartico Visa
Iz transakcijskega računa na POS terminalih doma in v tujini
Na bankomatih last Nove KBM
Na bankomatih last drugih bank v Sloveniji in v državah EU, kjer je domača valuta EUR,
SEK, RON
Na bankomatih last drugih bank v Sloveniji in v državah EU, kjer je domača valuta EUR,
SEK, RON iz transakcijskega računa za mlade
Na bankomatih izven EU in v državah EU v ostalih valutah (razen EUR, SEK in RON) ter
v ostalih državah
Vpogled v stanje transakcijskega računa na bankomatih z bančno kartico Visa
Na bankomatih last Nove KBM
Na bankomatih last drugih bank v Sloveniji
Mini izpisek na bankomatih z bančno kartico Visa
Na bankomatih last Nova KBM
Na bankomatih last drugih bank v Sloveniji
POSLOVANJE S PLAČILNO KARTICO VISA
Letna članarina
Visa kartica
Zlata Visa kartica
Zlata Visa kartica (ob doseženem prometu 12.000€ v zadnjih 12 mesecih)
Predčasna zamenjava kartice Visa na željo uporabnika
Visa kartica
Zlata Visa kartica
Dvig gotovine z Visa kartico
Na bankomatu ali POS terminalu
Spremembe po kartici Visa
Višina mesečnega limita
Datum poravnave obveznosti
Nakup na obroke
Strošek obroka
POSLOVANJE S POSOJILNO KARTICO KARANTA
Letna članarina
Predčasna zamenjava na željo uporabnika
Dvig gotovine na POS terminalih bank
Spremembe - višina mesečnega limita
POSLOVANJE S PREDPLAČNIŠKO KARTICO VISA
Izdaja in obnova
Predplačniška in virtualna predplačniška kartica
Predplačniška in virtualna predplačniška kartica naročena za stranke, ki so odprle
Predplačniški Net račun preko mobilne banke
Predčasna zamenjava na željo uporabnika
Predplačniška in virtualna predplačniška kartica
Dvig gotovine
Na bančnem okencu Nove KBM, na POS terminalih doma in v tujini
Na bankomatih last Nove KBM
Na bankomatih last drugih bank v Sloveniji in v državah EU, kjer je domača valuta EUR,
SEK, RON
Na bankomatih v državah EU v ostalih valutah (razen EUR, SEK in RON) ter v ostalih
državah
Vpogled v stanje predplačniškega računa
Na bankomatih last Nove KBM
Na bankomatih drugih bank v Sloveniji
Mini izpisek na bankomatu
Na bankomatih last Nove KBM
Polnjenje predplačniškega računa
Preko spletne banke in na bančnem okencu
Prenos iz predplačniškega računa na transakcijski račun pri Novi KBM
Preko spletne banke
Preko bančnega okenca
OSTALO
Obisk letališkega salona Lounge Key za 2. in vsakega naslednjega gosta

ROK OBRAČUNA

3,50€
brez nadomestila

ob transakciji

0,75€

ob transakciji

0,75 €,
prvih 5 dvigov mesečno brezplačno
1% od zneska dviga,
najmanj 2,50€, največ 23,00€

ob transakciji
ob transakciji

brez nadomestila
0,60€

ob transakciji

brez nadomestila
0,30€

ob izpisu

24,00€
70,00€
brez nadomestila
11,00€
16,00€
5% od zneska dviga, najmanj 15,00€

letno
letno

ob izdelavi
ob izdelavi
mesečno

3,00€
5,00€

ob spremembi
ob spremembi

1,50€

ob obroku

17,00€
11,00€
5% od zneska dviga, najmanj 15,00€
3,00€

10,00€

letno
ob izdelavi
mesečno
ob spremembi

ob izdaji

brez nadomestila
8,00€

ob naročilu

3,50€
brez nadomestila

ob transakciji

0,75€

ob transakciji

1% od zneska dviga, najmanj 2,50€,
največ 23,00€

ob transakciji

brez nadomestila
0,60€

ob transakciji

brez nadomestila
brez nadomestila
brez nadomestila
4,00€
28,06 € vključno z DDV

ob transakciji
mesečno

PLAČILNI PROMET
Navedenih postavk se ne uporablja za nakazila v humanitarne namene (Seznam humanitarnih oganizacij, za katere se ne računa provizija), plačila odvisnim in pridruženim družbam Nove KBM
na transakcijske račune odprte pri Novi KBM, pri vplačilih Sava Infond na transakcijske račune odprte pri skrbniški banki, pri vplačilnih Raiffeisen Capital Management (RCM), Raiffeisen
Kapitalanlage – Gesellschaft m.b.H na transakcijske račune pri Novi KBM, pri vplačilih Sava pokojninska d.d. – Kritni sklad PDPZ na transakcijske račune pri Intesa SanPaolo Bank, pri vplačilih
v Triglav sklade na transakcijske račune odprte pri Novi KBM in nakazilih na skupni račun strank borznega poslovanja (SI56 0451 5000 2425 702)

DOMAČE IN REGULIRANE ČEZMEJNE PLAČILNE TRANSAKCIJE* V EUR in SEK
Preko elektronske in mobilne banke
Interni prenosi med računi občanov v banki
Plačilne transakcije na račune odprte pri Novi KBM
Plačilni nalog za transakcije do 50.000,00€ ali protivrednost v SEK
Plačilni nalog za transakcije nad 50.000,00€ ali protivrednost v SEK
Nujni plačilni nalog
Preklic / zavrnitev plačilnega naloga

2 od 4

brez nadomestila
0,35€
0,38€
5,00€
5,00€
5,40€

ob plačilu
ob plačilu
ob plačilu
ob plačilu
ob preklicu/zavrnitvi
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Na bančnem okencu
Interni prenosi med računi občanov v Novi KBM
brez nadomestila
Plačilni nalog na račune odprte pri Novi KBM
2,50€
2,50€
Plačilni nalog za transakcije do 50.000€ ali protivrednost v SEK
Plačilni nalog za transakcije nad 50.000€ ali protivrednost v SEK
10,00€
Nujni nalog na račun odprt pri drugi banki
10,00€
Preklic / zavrnitev plačilnega naloga
10,70€
Na bankomatu
0,50€
Plačilni nalog na bankomatu Nove KBM
Plačilni nalog na bankomatu druge banke
1,00€
Na poštnem okencu, pogodbenih poštah
Plačilni nalog do vrednosti transakcije 98,00€
1,25€
Plačilni nalog nad vrednostjo transakcije 98,00 € do 501,00€
1,28% od zneska transakcije
Plačilni nalog nad vrednostjo transakcije 501,00€
5,90€ + 0,30% od zneska transakcije
SEPA direktne obremenitve (SDD)
Izvršitev SDD
0,26€
Obvestilo o neizvršeni obremenitvi iz naslova SDD
2,50€
Ažuriranje prepovedi izvajanja SDD
5,35€
Trajni nalogi (TN)
TN med računi občanov pri Novi KBM
brez nadomestila
TN na račune zasebnikov in podjetnikov pri Novi KBM
0,81€
TN na račune pri drugi banki
1,13€
Obvestilo o neizvršenem TN
2,50€
Reklamacije, dopolnitve plačilnih transakcij (npr. nepravilno izpolnjen nalog, napačen IBAN prejemnika)
dejanski stroški + 5,40€
Za plačilne naloge znotraj Slovenije
Za plačilne naloge izven Slovenije
dejanski stroški + 10,70€
Pisno potrdilo o izvršitvi nakazila
2,10€

ROK OBRAČUNA

ob plačilu
ob plačilu
ob plačilu
ob plačilu
ob preklicu/zavrnitvi
ob plačilu
ob plačilu
ob plačilu
ob plačilu
ob plačilu
ob izvršitvi
ob zavrnjeni transakciji
ob ažuriranju

ob izvršitvi
ob izvršitvi
ob zavrnjeni transakciji
ob rešitvi reklamacije
ob rešitvi reklamacije
ob izdaji potrdila

*Regulirane čezmejne plačilne transakcije so plačila v/iz državo članico EGP** v EUR/SEK/RON in morajo vsebovati: IBAN prejemnika plačila, znesek plačila v valuti EUR, SEK, RON, opcijo
deljenih stroškov z oznako »SHA«, kar pomeni, da vsak udeleženec plača stroške svoje banke za izvedbo oziroma prejem plačila. Po enakih cenah se zaračunajo tudi plačila v Švico in Veliko
Britanijo v valuti EUR, SEK in RON.
**EGP = EU + Islandija, Norveška in Liechtenstein

TAKOJŠNJA PLAČILA
Takojšnja plačila preko mDenarnic@
NEREGULIRANE ČEZMEJNE IN DRUGE PLAČILNE TRANSAKCIJE
Preko elektronske banke
Interni prenosi med računi občanov v banki
Plačilne transakcije na račune, odprte pri Novi KBM

brez nadomestila

brez nadomestila
0,35€
0,09% od zneska transakcije,
najmanj 7,50€, največ 75,00€
0,09% od zneska transakcije,
najmanj 9,50€, največ 100,00€
5,00€
nadomestilo plača prejemnik
5,40€

Plačilne transakcije – z opcijo SHA
Plačilne transakcije – nujen nalog z opcijo SHA
Dodatni stroški za druge plačilne transakcije z OUR opcijo
Plačilne transakcije z opcijo BEN
Preklic / zavrnitev plačilnega naloga
Na bančnem okencu
Interni prenosi med računi občanov v Novi KBM
Plačilne transakcije na račune odprte pri Novi KBM
Plačilne transakcije – z opcijo SHA
Plačilne transakcije – nujen nalog z opcijo SHA
Dodatni stroški za druge plačilne transakcije z OUR opcijo
Plačilne transakcije z opcijo BEN
Preklic / zavrnitev plačilnega naloga
Reklamacije, dopolnitve plačilnih transakcij (npr. nepravilno izpolnjen nalog, napačen IBAN prejemnika)
Za plačilne naloge znotraj Slovenije
Za plačilne naloge izven Slovenije
Pisno potrdilo o izvršitvi nakazila
KREDITNO POSLOVANJE
ODOBRITEV PREKORAČITVE NA TRANSAKCIJSKEM RAČUNU
Osnovne prekoračitve
Izredne prekoračitve
ODOBRITEV KREDITA
Stroški odobritve potrošniškega kredita
Potrošniški kredit do 3 let
Potrošniški kredit nad 3 leta
Stroški odobritve stanovanjskih kreditov
Stanovanjski kredit s hipoteko
Stanovanjski kredit z zavarovalno premijo

3 od 4

ob plačilu
ob plačilu
ob plačilu
ob plačilu
ob plačilu
ob preklicu/zavrnitvi

brez nadomestila
2,50€
0,20% od zneska transakcije,
najmanj 9,50€, največ 170,00€
0,25% od zneska transakcije,
najmanj 10,00€, največ 180,00€
7,00€
nadomestilo plača prejemnik
10,70€

ob preklicu/zavrnitvi

dejanski stroški + 5,40€
dejanski stroški + 10,70€
2,10€

ob rešitvi reklamacije
ob rešitvi reklamacije
ob izdaji potrdila

brez nadomestila
3,0% od višine prekoračitve,
najmanj 20€, največ 150,00€

ob plačilu
ob plačilu
ob plačilu
ob plačilu

ob odobritvi

50,00€
150,00€

ob odobritvi
ob odobritvi

450,00€
1,60%,
najmanj 100,00 €, največ 350,00€

ob odobritvi
ob odobritvi
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Spremembe pri odobrenih kreditih
Sprememba kreditne pogodbe (moratorij, sprememba višine obrestne mere, sprememba
zavarovanja, sprememba anuitete, sprememba ročnosti kredita, reprogram, prevzem
dolga, pristop k dolgu, dogovor o poplačilu obveznosti,..).
Kadar je sprememba anuitete in/ali ročnosti kredita posledica predčasnega delnega
poplačila kredita, se nadomestilo ne zaračuna.
Sprememba kreditnih pogojev (moratorij, reprogram)
Pristop k dolgu po umrlem
Sprememba načina odplačila (trajnik, SEPA, UIP),sprememba datuma odplačila
mesečne anuitete
Ostali stroški kreditnega poslovanja
Strošek odloga plačila obveznosti na podlagi Interventnega zakona
(za posamezno vlogo)
Stroški opominjevalnega postopka
Izdaja potrdila o stanju kredita
Ostale pisne informacije o kreditih (npr. namera za Izdajo izbrisne pobotnice)
Izdaja izbrisne pobotnice
SODOBNE BANČNE POTI
ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO IN MOBILNO BANČNIŠTVO
Pristopnina k elektronski/mobilni banki
K elektronski/mobilni banki
Osebni varnostni elementi
Izdaja SMS žetona
Izdaja novega gesla
Vodenje elektronske/mobilne banke
Elektronska banka (spletna in/ali mobilna banka)
Elektronska banka (spletna in/ali mobilna banka) iz transakcijskega računa za mlade
GOTOVINSKO POSLOVANJE

1,80% od stanja dolga,
najmanj 100,00€, največ 400,00€

ROK OBRAČUNA

ob izvršitvi

1,80% od stanja dolga,
najmanj 100,00€, največ 200,00€
100,00 €

ob izvršitvi

30,00 €

ob izvršitvi

1,80% od stanja glavnice, ki bo predmet odloga,
najmanj 35€, največ 50€
v višini obračunanih zamudnih obresti,
največ 5,00€
25,00€
25,00€
50,00€

ob izvršitvi

ob odobritvi

ob izdaji
ob izdaji
ob izdaji

brez nadomestila
brez nadomestila
brez nadomestila
0,80€
brez nadomestila
0,16 % od zneska,
najmanj 11,00 €, največ 160,00 €

Inkaso bankovcev in drugih vrednostnih papirjev po posameznem bankovcu

MENJAVA KOVANCEV V BANKOVCE IN OBRATNO
Menjava kovancev v bankovce in obratno do 50 kosov
brez nadomestila
Menjava kovancev v bankovce in obratno nad 50 kosov – od vrednosti
2% od zneska, najmanj 2,00€
Menjava bankovcev v bankovce nad 10 kosov
2% od zneska, najmanj 2,00€
Prevzem kovancev pri poštnem okencu nad 50 kosov
1,2% od zneska
Zamenjava okrnjenih ali poškodovanih eurobankovcev v primeru predložitve 50% ali
0,10€ po kosu, najmanj, 4,50€
manj eurobankovca do vključno 99 kosov
DEVIZNO POSLOVANJE - EFEKTIVNE VALUTE
Odkup tuje gotovine
Nakupni in prodajni menjalniški tečaj
DENARNO NAKAZILO – IZPLAČILO SREDSTEV PREJEMNIKU V GOTOVINI PO NALOGU PLAČNIKA PREKO POŠTNEGA OKENCA
Do vrednosti 27,50€
2,05€
Nad vrednostjo 27,50€ do vrednosti 470,00€
7,45% od vrednosti izplačila
Nad vrednostjo 470,00€
35,04€
SEFI
NAJEMNINA za imetnike paketa Premium
Prostornina v litrih
Za sef A - G (do 64,99)
85,40€ vključno z DDV
NAJEMNINA za imetnike paketa Komplet
Prostornina v litrih
Za sef A - G (do 64,99)
122,00€ vključno z DDV
NAJEMNINA za ostale stranke
Prostornina v litrih
Za sef A - G (do 64,99)
305,00€ vključno z DDV
IZDELAVA novega ključa/kartice
Izdelava novega ključa/kartice zaradi izgube
24,00€ vključno z DDV + dejanski stroški
IZVRŠBE
IZVRŠITEV SODNIH SKLEPOV TER NALOGOV DRUGIH ORGANOV
Sprejem in izvršitev sodnih sklepov in nalogov drugih organov
Obdelava prejetega sklepa – blokada računa
38,00€
Plačilni nalog za nakazilo sredstev
11,00€
Strošek obdelave sklepa o zasegu denarnega dobroimetja za račun stranke v osebnem
10,00€
stečaju
Sprejem in obdelava menice
25,00€
Obdelava prejete izvršnice
38,00€
Izvršitev sklepa o dedovanju – po dediču
10,00€
Ostalo
Kopija sklepa o izvršbi in ostale prejete dokumentacije
1,83€ vključno z DDV
Razna potrdila v povezavi z izvrševanjem sklepa o izvršbi, zavarovanju, izvršnic, menic,
kot npr. dodatna obvestila o poplačilu sklepa, izpis obračuna obresti, specifikacija delnih
6,60€ vključno z DDV
plačil, izpis stanja neporavnanih obveznosti in podobno
Izpis iz evidenc v povezavi z izvrševanjem sklepov o izvršbi, zavarovanju, izvršnic,
6,60€ vključno z DDV
menic, kot npr. seznam sklepov, seznam plačanih stroškov
PRIPRAVA POTRDIL, IZPISOV, FOTOKOPIJ DOKUMENTOV
Izdelava izpisov prometa po računih, knjigovodskih kartic, mikrofilmskih izpisov,
dokumentov in podobno na zahtevo uporabnika
Pisna informacija o tečajih, obrestnih merah in podobno za pretekla obdobja
Izračun obresti, ki niso predmet bančnega poslovanja
Svetovanje in izpolnjevanje obrazcev
OSTALO
Otvoritev posla preko tretje osebe
Potrjevanje identifikacije stranke za druge finančne institucije
Samostojna zavezujoča izjava (Idemnity letter)

mesečno

ob izplačilu,
ob sprejetju v inkaso

ob menjavi
ob menjavi
ob prevzemu
ob menjavi

ob nakazilu
ob nakazilu
ob nakazilu

letno

letno

letno
ob izdaji ključa/kartice

ob prejemu sklepa
ob plačilu
enkratno
enkratno
ob prejemu izvršnice
ob izvršitvi
ob zahtevi
po sklepu
po izpisu

6,60€ vključno z DDV

na stran

24,40€ vključno z DDV
24,40€ vključno z DDV
15,27€ vključno z DDV

na stran
na stran
ob svetovanju

30,00€
15,00€
0,50%, najmanj 50,00€

ob otvoritvi
ob potrjevanju
ob izdaji

Vse storitve so oproščene plačila DDV v skladu s 4. tč. 44. čl. ZDDV-1, razen storitev, ki so obdavčene z DDV. V ceno za obdavčene storitve je vključen DDV. Stopnja DDV znaša 22% po
trenutno veljavni zakonodaji.
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