CENIK NADOMESTIL IN PROVIZIJ
PRI POSLOVANJU S FINANČNIMI INSTRUMENTI

1. NADOMESTILA ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE ZA STORITVE POSLOVANJA Z
VREDNOSTNIMI
PAPIRJI,
VZDRŽEVANJE
STANJ
RAČUNOV
NEMATERIALIZIRANIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN LETNO VODENJE RAČUNOV
PRAVNIH OSEB

Nadomestilo za vzpostavitev poslovnega razmerja in vzdrževanje evidenc
Pravne osebe

30,00 EUR

Nadomestilo za letno vodenje računov pravnih oseb
Nova KBM zaračuna stranki vodenje računa na začetku leta za tekoče leto.
Nadomestilo za vodenje računov se obračuna za koledarski mesec. Nadomestilo se
prvič obračuna za celotni koledarski mesec, v katerem je bil račun odprt.

25,00 EUR

Splošno letno nadomestilo za borzno posredovanje fizičnih oseb
Fizične osebe
Stranke s »Premium paketom Nove KBM« so oproščene plačila navedenega
nadomestila.

7,00 EUR

Vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev (ležarina)
Nadomestilo se obračunava od letne povprečne vrednosti vrednostnih papirjev. Nova KBM nadomestilo stranki
zaračuna trimesečno za račune, katerih skupni znesek nadomestila za vse vrste (domače in tuje) vrednostnih
papirjev v posameznem trimesečju preseže vrednost 25,00 EUR, in ob zaprtju računa nematerializiranih
vrednostnih papirjev ali odprodaji celotne zaloge vrednostnih papirjev. V primeru, da skupni znesek
nadomestila za posamezno trimesečje za posamezen račun ne preseže 25,00 EUR, se nadomestilo za to
trimesečje ne zaračuna, ampak se zneski nezaračunanih nadomestil seštevajo in se zaračunajo v naslednjem
trimesečju, če seštevek nezaračunanih nadomestil in nadomestila za tekoče trimesečje doseže ali preseže
vrednost 25,00 EUR. V vsakem primeru se nadomestilo zaračuna ob koncu leta in predstavlja kumulativno
vrednost vseh obračunanih in nezaračunanih nadomestil v koledarskem letu.
a) Vzdrževanje stanj domačih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi (KDD)
Nadomestilo do povprečne letne vrednosti portfelja 5.000,00 EUR znaša 0,50% letno, minimalno nadomestilo
znaša 10,00 EUR.
Nadomestilo od povprečne letne vrednosti portfelja 5.000,01 EUR znaša:
▪ fiksni del nadomestila znaša 23,52 EUR letno in se zaračuna sorazmerno glede na število mesecev, v
katerih je bil trgovalni račun odprt,
▪ variabilni del nadomestila se zaračuna v odstotkih od povprečne letne vrednosti v višini 0,0252% letno.
b) Vzdrževanje stanj domačih in tujih vrednostnih papirjev pri skrbniški banki
Minimalno nadomestilo za vodenje skrbniškega računa za tuje vrednostne papirje znaša 2,00 EUR mesečno
oziroma 24,00 EUR letno. Nadomestilo se zaračuna glede na državo, kjer je vrednostni papir izdan.

Mesečno
nadomestilo v
%
0,0083
0,0092
0,0275

Država
Avstralija, Belgija, Irska, Italija, Japonska, Kanada, Nizozemska, Španija, Švedska, Švica
Avstrija, Danska, Hong Kong, Finska, Norveška, Nova Zelandija, Malezija, Slovenija
Argentina
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0,0550
0,0217
0,0417
0,0183
0,0350
0,0200
0,0133
0,0075
0,0167
0,0150
0,0100
0,0117
0,0470
0,0267
0,0367
0,0250
0,0250
0,0067

Bangladeš, Kazahstan
Bermudi
Bolgarija
Brazilija, Estonija, Kitajska, Turčija
Bosna in Hercegovina, Slovaška, Republika Srbska, Maroko, Peru,
Češka, Madžarska, Poljska, Črna Gora, Čile
Filipini, Mehika, Islandija
Francija,Luksemburg, Nemčija,
Indija
Indonezija
Južna Afrika, Portugalska, Singapur, Ciper
Južna Koreja, Grčija
Latvija, Romunija
Litva
Rusija
Srbija, Hrvaška, Severna Makedonija
Ukrajina
ZDA, Velika Britanija

2. POSREDNIŠKA PROVIZIJA

Posredniška provizija predstavlja neto provizijo banke in ne vključuje nadomestil Ljubljanske borze, KDD,
posredniške provizije tujega izvršilnega partnerja, provizije tuje borze ter stroškov skrbnika ali upravljavca
centralnega depoja, ki se zaračunajo stranki v skladu z njihovimi vsakokratnimi veljavnimi ceniki. Višina
zaračunane posredniške provizije se določi glede na dnevni promet stranke, ločeno za domače in tuje
finančne instrumente.

Višina provizije v %

Dnevni promet stranke v EUR

minimalna provizija
16,00 EUR
do 4.000 EUR
1,00%
od 4.000,01 EUR do 10.000,00 EUR
0,90%
od 10.000,01 EUR do 20.000,00 EUR
0,80%
od 20.000,01 EUR do 50.000,00 EUR
0,70%
od 50.000,01 EUR do 100.000,00 EUR
0,60%
nad 100.000,01 EUR
0,50% oz. na zahtevo stranke individualno, po dogovoru
Stranke s »Premium paketom Nove KBM« imajo pri trgovanju s finančnimi instrumenti 30% popust.

2.1 Nadomestila v zvezi s poravnavo borznih poslov na domačem trgu

V tabeli je izvleček trenutno veljavnih nadomestil Ljubljanske borze in Klirinško depotne družbe (KDD),
celotna vsakokratna veljavna cenika sta dostopna na spletni strani Ljubljanske borze (www.ljse.si) in
Klirinško-depotne družbe (www.kdd.si).

Vrsta vrednostnega papirja

Delnice
Obveznice
Kratkoročni vrednostni papirji
Točke vzajemnih skladov
Naložbeni certifikati

Nadomestilo
Ljubljanske borze
(v % od vrednosti posla)

Nadomestilo
Klirinško depotne družbe
(KDD) (v % od vrednosti
posla)

0,08
0,03
0,002
0,04
0,08

0,036
0,036
0,036
0,036
0,036

Ljubljanska borza:
▪ minimalno nadomestilo pri nakupu oziroma prodaji vrednostnih papirjev znaša 0,80 EUR,
maksimalno nadomestilo je 200,00 EUR
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▪

nadomestilo za posel s svežnjem znaša 0,04% od vrednosti posla za delnice, 0,02% od vrednosti
posla za obveznice, oziroma najmanj 100,00 EUR in največ 600,00 EUR.

KDD:
▪ nadomestilo znaša minimalno 0,49 EUR, maksimalno 25,24 EUR.

2.2 Nadomestila pri tujih vrednostnih papirjih
a) Nadomestila za skrbniške storitve v zvezi s poravnavo posamezne transakcije
Delnice

Država trga
Avstrija
Argentina
Avstralija
Bahrajn
Bangladeš
Belgija
Bermudi
Bolgarija
Bosna in Hercegovina (Banja Luka, Sarajevo)
Brazilija
Ciper
Češka
Čile
Črna gora
Danska
Egipt
Estonija
Filipini
Finska
Francija
Grčija
Hong Kong
Hrvaška
Indija
Indonezija
Irska
Islandija
Italija
Izrael
Japonska
Jordanija
Južna Afrika
Južna Koreja
Kanada
Katar
Kazahstan
Kenija
Kitajska
Kuvajt
Latvija
Litva
Luksemburg (dolžniški FI)
Luksemburg (lastniški FI)
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Strošek poravnave/transakcije
(EUR)
17,00
51,50
28,00
137,50
102,50
22,00
68,50
89,50
10,23
36,50
32,00
36,50
80,00
27,50
22,00
47,50
32,50
52,50
22,00
18,00
23,00
35,00
5,00
53,50
40,50
20,00
47,50
22,00
36,50
30,00
82,50
35,50
48,50
23,00
127,50
107,50
150,50
57,50
127,50
41,50
41,50
22,50
67,50
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Madžarska
Severna Makedonija
Malezija
Maroko
Mednarodne izdaje (XS)
Mehika
Nemčija
Nizozemska
Norveška
Nova Zelandija
Pakistan
Peru
Poljska
Portugalska
Romunija
Rusija
Savdska Arabija
Singapur
Slovaška
Slovenija – tujina
Slovenija – tujina – KDD (preknjižbe med skrbnikom in KDD-jem)
Srbija
Španija
Švedska
Švica
Tajska
Tajvan
Turčija
Ukrajina
Velika Britanija
Vietnam
Zambija
ZDA
Združeni Arabski Emirati

30,00
37,50
36,50
87,50
15,00
52,50
13,00
22,00
22,00
41,50
117,50
87,50
32,00
44,50
72,50
65,50
102,50
48,50
109,50
15,00
38,00
0,1 % max. 50,00
20,00
35,00
22,00
40,50
57,50
28,50
187,50
14,00
62,50
82,50
11,00
127,50

Skrbniške storitve se obračunavajo v skladu z veljavnim cenikom skrbniške banke, ki je v celoti strankam
na voljo na sedežu Sektorja investicijskega bančništva in skrbniških storitev. Na dan uveljavitve tega
cenika znašajo nadomestila kot je prikazano zgoraj.

b) Provizija tujega izvršilnega partnerja in nadomestila trga
Obveznice
Zaradi narave trgovanja z obveznicami (z obveznicami se trguje na OTC trgih), se pri posredovanju pri
nakupu oz. prodaji zaračuna samo provizija banke, razen za nakupe oziroma prodaje preko borze ali
transakcij na hrvaškem, kjer se še zaračuna provizija tujega izpolnitvenega partnerja.
Hrvaški trg
Izpolnitveni partner Interkapital vrijednosni
papiri d.o.o.

0,25% bruto (posredniška+nadomestila borze, SDA in skrbnika
na hrvaškem trgu)

Delnice
Izpolnitveni partner AK Jensen Inc.

Država
Avstralija
Avstrija

Provizija tujega posrednika
0,10% min. 50,00 AUD
0,08% min. 8,00 EUR
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Belgija, Francija*, Italija**, Nemčija (XETRA)
Nizozemska
Češka Republika, Madžarska
Danska

0,0225% min. 8,00 EUR

Finska, Portugalska, Španija, Švedska

0,025% min. 8,00 EUR

Grčija

0,15% min. 10,00 EUR + nakup & prodaja 0,0325% + prodaja
0,15% (SD)
0,10% min. 300,00 HKD + nakup&prodaja 0,108%
0,05% min. 8,00 EUR+ nakup 1% (SD) + nakup&prodaja nad
12.500 EUR PTM Levy 1,25 EUR na transakcijo
0,10% min. 3.500,00 JPY
0,20% min. 200,00 ZAR + nakup 0,25% + nakup&prodaja
0,005659% min. 10,92 ZAR - max. 54,59 ZAR
0,015 CAD/delnico min 10,00 CAD
0,15% min. 35.000,00 KRW + prodaja 0,30%
0,30% min. 35,00 EUR
0,40% min. 1.000,00 MXN
0,15% min 20,00 EUR
0,12% min 12,00 EUR
0,025% min. 80,00 NOK
0,20% min. 150,00 NZD
0,18 % min 42 PLN
0,10% min. 175,00 SGD + nakup&prodaja 0,04% max. 600,00
SGD, 3.905,00 HKD, 507,00 AUD, 393,00 USD +
nakup&prodaja 0,0075%
0,025 min. 90,00 SEK
0,20% min. 2.750,00 TWD + prodaja 0,30%
LSE - GBP 0,0225% min. 7,00 GBP in AIM - GBP 0,08% min.
7,00 GBP + nakup 0,5% (SD) + nakup&prodaja nad 10.000
GBP PTM Levy 1,00 GBP na transakcijo oz. nakup&prodaja
nad 12.500 EUR PTM Levy 1,25 EUR na transakcijo
0,03% za delnice pod 10,00 USD 0,05 USD po delnici + prodaja
0,00218%

Hong Kong
Irska
Japonska
Južna Afrika
Kanada
Koreja
Luksemburg
Mehika
Nemčija (EUWAX - Stuttgart)
Nemčija (lokalni trgi)
Norveška
Nova Zelandija
Poljska
Singapur
Švedska
Tajvan
Velika Britanija

ZDA (NYSE, NASDAQ, AMEX)

0,20%
0,025% min. 75,00 DKK

Izpolnitveni partner COWEN Exec. Services Ltd (prej BNY ConvergEx - Global Electronic Trading)

Država

Provizija tujega posrednika

Japonska

0,06 % min 33,00 EUR

Kanada
Francija*, Nemčija - XETRA
Hong Kong
Italija**, Švica, Nizozemska
Mehika

0,10 % min 14,00 EUR
0,0175 % min. 14,00 EUR
0,05% min. 33,00 EUR +Transaction Levy 0,027%
0,035 % min. 23,00 EUR
0,20 % min. 38,00 EUR

Velika Britanija (LSE, IOB - denominacija v
GBP, USD, EUR)
ZDA (NYSE, NASDAQ, AMEX)

0,0175 % min. 14,00 EUR + stamp duty 0,5% pri prodaji
0,03 % + prodaja 0,00218%

Izpolnitveni partner Nova NLB d.d.

Država
Srbija
BiH - Sarajevo
BiH – Banja Luka
Črna Gora

Severna Makedonija

Provizija tujega posrednika
0,59% + 0,10% strošek borze BELEX
0,915% od vrednosti posla (min 10 BAM)
0,79%
0,69% od vrednosti posla; za transakcije do 1500 EUR min.
provizija 8 EUR + stroški lokalne borze 0,08% min. 1 EUR +
stroški CDA v višini 0,04% od vrednosti posla minimalno 1,17
EUR
0,69% od vrednosti posla + 0,11% Centralni register (min 100
MKD) + 0,20% strošek borze NSE

Cenik nadomestil in provizij pri poslovanju s finančnimi instrumenti Nove KBM d.d.
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Izpolnitveni partner Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.

Država

Provizija tujega posrednika

Hrvaška

0,25% bruto (vključeno: posredniška provizija, nadomestila
borze, SDA in skrbnika na hrvaškem trgu)
0,021% minimalno 10,00 EUR

Belgija, Francija*, Nemčija - XETRA,
Nizozemska, Portugalska
Velika Britanija

0,021% + nakup&prodaja nad 10.000 GBP PTM Levy 1,00
GBP na transakcijo nakup&prodaja nad 12.500 EUR PTM
Levy 1,25 EUR na transakcijo minimalno 10,00 EUR
0,0075 USD/delnico minimalno 10,00 USD + sec fee za
prodajo: 0,00218%

ZDA (NYSE, NASDAQ, AMEX, OTC)

Izpolnitveni partner Raiffeisen Centrobank AG

Država

Provizija tujega posrednika

Avstrija, Nemčija, Danska,
Belgija, Francija, Italija, Španija, Portugalska,
Nizozemska, Danska, Finska, Norveška,
Švedska, Velika Britanija*, Irska*
Kanada, Avstralija, Singapur, Hong Kong,
Japonska
Češka Republika,

0,15% min. 50,00 EUR
0,10% min. 50,00 EUR

0,75% min. 100,00 EUR
0,20% min. 100,00 EUR

Madžarska
0,15% min. 100,00 EUR
Bolgarija
0,60% min. 100,00 EUR
Estonija
0,30% min. 100,00 EUR
Grčija*
0,55% min. 100,00 EUR
Litva
0,60% min. 100,00 EUR
Latvija
0,30% min. 100,00 EUR
Poljska
0,15% min. 100,00 EUR
Romunija
0,50% min. 100,00 EUR
Rusija
0,20% min. 100,00 EUR
Slovaška
0,50% min. 100,00 EUR
Turčija
0,20% min. 100,00 EUR
Ukrajina
0,20% min. 100,00 EUR
Primaren vpis certifikatov Raiffeisen
Centrobank
Nakup
v skladu z vpisnimi pogoji max. 3%
Prodaja
1% min. 20,00 EUR
* na teh trgih se dodatno zaračunajo določene dajatve oz.davki (stamp duty)

Izpolnitveni partner Raiffeisen BANK d.d., Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Sarajevo, Bosna in Hercegovina
0,40% neto + nadomestilo Centralnega registra (0,045%) +
provizija borze (0,15%)
Poravnava (po transakciji z istim FI) 15,00 EUR

Izpolnitveni partner Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
Hrvaška
0,30% neto
Srbija
0,70% neto, minimalno 60,00 EUR
Severna Makedonija
0,80% neto, minimalno 60,00 EUR
Provizija tujega skrbnika BANK OF NEW YORK MELLON (do prenosa na ustrezno skrbniško banko)
Stroški prenosa SWIFT
Tuji trgi
Kanada
ZDA (DTC / Fed)

12,00 EUR
5,00 EUR

Evropa
Nemčija
Velika Britanija (EUI)

20,00 CHF + 4,75 CHF
20,00 CHF + 1,85 CHF
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Clearstream Luxembourg – osnovni
strošek
Clearstream Luxembourg – pribitek
20,00 CHF + 3,70 CHF
0,05% + 0,0065%
za posamezni trg
Navedene cene so informativne narave. Bank of New York Mellon si pridržuje pravico do spremembe svojega
cenika.
Izpolnitveni partner ASA Banka d.d. Sarajevo, depozitarna banka ASA Banka d.d. Sarajevo (do prenosa
na ustrezno skrbniško banko)
Vrsta provizije
Provizija tujega borznega posrednika
Provizija borze za trgovanje z delnicami
Provizija registra VP
Enkratna provizija depozitarne banke:
Obdelava priliva iz tujine
Prenos sredstev na račun v okviru ASA Banka d.d.
Sarajevo
Prenos sredstev na račun v tujini

Znesek provizije
0,35%
0,15%
0,06% po nalogu
0,10% po nalogu, min. 10KM, max. 500 KM; konverzija
v KM po nakup. Tečaju ASA Banka d.d. Sarajevo
1KM po nalogu

0,20% po nalogu, min. 10KM, max. 1.000 KM;
konverzija v devizo po prodajnem tečaju ASA Banka
d.d. Sarajevo
Navedene cene so informativne narave. Borzna hiša ASA Banka d.d. Sarajevo in depozitarna banka ASA Banka
d.d. Sarajevo si pridržujeta pravico do spremembe svojega cenika.

Izpolnitveni partner Advantis Broker AD Banja Luka, depozitarna banka, Advantis Broker AD (do
prenosa na ustrezno skrbniško banko)

Vrsta provizije
Vrsta provizije
Provizija tujega borznega posrednika+borze+registra VP pri nakupu
in prodaji delnic
Transakcijski stroški Advantis Broker AD
Obdelava priliva iz tujine

Znesek provizije
0,50% po nalogu

0,20% od vrednosti priliva, min. 20 KM,
max. 1.000 KM
Obdelava odliva v tujino
0,30% od vrednosti odliva, min. 15KM,
max. 3.500 KM
Navedene cene so informativne narave. Borzna hiša Advantis Broker AD, Banja Luka si pridržuje pravico do
spremembe svojega cenika.

Izpolnitveni partner Raiffeisen CAPITAL AD, Banja Luka, depozitarna banka, Raiffeisen CAPITAL
AD (do prenosa na ustrezno skrbniško banko)

Vrsta provizije
Provizija tujega borznega posrednika+borze+registra VP pri nakupu
in prodaji delnic
Transakcijski stroški Raiffeisen CAPITAL AD
Obdelava priliva iz tujine

Znesek provizije
0,515% po nalogu

0,35% od vrednosti priliva oz. minimalno
20 KM
Obdelava odliva v tujino
0,35% od vrednosti priliva oz. minimalno
20 KM
Navedene cene so informativne narave. Borzna hiša Raiffeisen CAPITAL AD, Banja Luka si pridržuje pravico do
spremembe svojega cenika.
Izpolnitveni partner in skrbniška banka KOMERCIJALNA BANKA AD Skopje (do prenosa na ustrezno
skrbniško banko)
Vrsta provizije
Provizija tujega borznega posrednika
Strošek skrbniškega računa

Delnice
0,30%
0,50% min. 300 MKD, max. 1.200
MKD
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Strošek registra VP
Kumulativna provizija borze

0,1%, min. 100 MKD
0,1%, min. 100 MKD
do 1.000.000 MKD – 0,2%
do 1.000.000 MKD – 0,25%
od 1.000.001 do 5.000.000 MKD – od 1.000.001 do 5.000.000 MKD –
0,05%
0,25%
nad 5.000.001 MKD – 0,02%
nad 5.000.001 MKD – 0,25%
Navedene cene so informativne narave. Komercijalna banka AD Skopje si pridržuje pravico do spremembe
svojega cenika.
▪

Provizije v zgornjih tabelah veljajo za vsako posamično transakcijo nakupa oz. prodaje istega
vrednostnega papirja znotraj trgovalnega dneva.

▪

Provizije in stroški izvršilnih partnerjev se obračunavajo v skladu z njihovimi vsakokratnimi
veljavnimi ceniki, ki so strankam v celoti na voljo na sedežu Sektorja investicijskega bančništva in
skrbniških storitev. Na dan uveljavitve tega cenika znašajo provizije kot so prikazane zgoraj.

*Davek na nakupe določenih finančnih inštrumentov v višini 0,30 odstotka od nakupne vrednosti
transakcije.
**Davek na nakupe določenih finančnih inštrumentov v višini od 0,10 do 0,20 odstotka od nakupne
vrednosti transakcije.
Nova KBM si pridržuje pravico do spremembe provizij in stroškov borz ozirom davkov držav, za
katere ponuja storitev borznega posredovanja.

3. POSREDOVANJE PRI NAKUPU INVESTICIJSKIH SKLADOV
a) INFOND skladi
INFOND Skladi

Vstopna provizija

Infond Beta
Infond Dynamic
Infond Balkan
Infond BRIC
Infond Europe
Infond Frontier
Infond USA
Infond Consumer
Infond Energy
Infond Financials
Infond Life
Infond Technology
Infond Dividend
Infond Družbeno odgovorni
Infond Select
Infond Smart Quality
Infond Alfa
Infond Defensive
Infond Global Flex
Infond Bond - Euro
Infond Short Term Bond - Euro
Infond 2040

do maksimalno 3,0%
do maksimalno 3,0%
do maksimalno 3,0%
do maksimalno 3,0%
do maksimalno 3,0%
do maksimalno 3,0%
do maksimalno 3,0%
do maksimalno 3,0%
do maksimalno 3,0%
do maksimalno 3,0%
do maksimalno 3,0%
do maksimalno 3,0%
do maksimalno 3,0%
do maksimalno 3,0%
do maksimalno 3,0%
do maksimalno 3,0%
do maksimalno 3,0%
do maksimalno 3,0%
do maksimalno 3,0%
do maksimalno 1,5%
do maksimalno 1,5%
se ne obračuna

b) Raiffeisen Capital Management, BNP Paribas, Allianz
Raiffeisen Capital Management
Raiffeisen-EuroShortTerm-Rent
Raiffeisen-Global-Rent
Raiffeisen-EuroPlus-Rent
Cenik nadomestil in provizij pri poslovanju s finančnimi instrumenti Nove KBM d.d.
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do maksimalno 1,5%
do maksimalno 1,5%
do maksimalno 1,5%
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Raiffeisen-Euro-Corporates
Raiffeisen-Osteuropa-Rent
Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds Mix
Raiffeisen-Global-Aktien
Raiffeisen-Europa-Aktien
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien
Raiffeisen-Eurasien-Aktien
Raiffeisen-US-Aktien
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
Raiffeisen-Energie-Aktien
Raiffeisen-HealthCare-Aktien
Raiffeisen-TopDividende-Aktien
Raiffeisen-Europa-SmallCap
Raiffeisen-Russland-Aktien
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien
Raiffeisen-Active-Commodities
Raiffeisenfonds-Konservativ
Raiffeisenfonds Ertrag
Raiffeisenfonds Wachstum
Raiffeisenfonds Sicherheit

BNP skladi

do maksimalno 1,5%
do maksimalno 1,5%
do maksimalno 3,0%
do maksimalno 3,0%
do maksimalno 3,0%
do maksimalno 3,0%
do maksimalno 3,0%
do maksimalno 3,0%
do maksimalno 3,0%
do maksimalno 3,0%
do maksimalno 3,0%
do maksimalno 3,0%
do maksimalno 3,0%
do maksimalno 3,0%
do maksimalno 3,0%
do maksimalno 3,0%
do maksimalno 3,0%
do maksimalno 1,5%
do maksimalno 3,0%
do maksimalno 3,0%
do maksimalno 3,0%

Vstopna provizija

BNP First Selection

5,0%

▪
▪
▪

Pri enkratnih nakupih nad 10.000 EUR se obračuna 25 % popust na vstopno provizijo.
Pri enkratnih nakupih nad 30.000 EUR se obračuna 50 % popust na vstopno provizijo.
Pri enkratnih nakupih nad 100.000 EUR se obračuna 70 % popust na vstopno provizijo.

▪

Vlagateljem, katerih skupno stanje sredstev v skladih družbe Raiffeisen Capital Management
presega 10.000 €, se za vsa nadaljnja vplačila prizna 25 % popust na vstopno provizijo.
Vlagateljem, katerih skupno stanje sredstev v skladih družbe Raiffeisen Capital Management
presega 30.000 €, se za vsa nadaljnja vplačila prizna 50 % popust na vstopno provizijo.
Vlagateljem, katerih skupno stanje sredstev v skladih družbe Raiffeisen Capital Management
presega 100.000 €, se za vsa nadaljnja vplačila prizna 70 % popust na vstopno provizijo.

▪
▪
▪

Za vsa vplačila, prejeta na podlagi sklenjenih direktnih bremenitev, se obračuna 50% popust na
vstopno provizijo.

▪

Za prehode med skladi iste družbe za upravljanje se ne zaračunava provizij, razen v primeru
prehoda iz denarnega sklada Raiffeisen EuroShortTerm-Rent. Za prehode med skladi različnih
družb za upravljanje se zaračunava polovična vstopna provizija.

Tretji in vsak nadaljnji prehod med skladi

15,00 EUR

Transakcijski stroški skrbniške banke, ki jih poravnajo imetniki enot premoženja podskladov krovnega
sklada Allianz Global Investors Fund ob vsaki transakciji znašajo 15,00 EUR.
Prehodi iz podskladov krovnega sklada Allianz Global Investors Fund v ostale vzajemne sklade, katere
trži Nova KBM d.d. so brezplačni.
Stranke s »Premium paketom Nove KBM« imajo pri vpisu točk tujih investicijskih skladov Raiffeisen
Capital Management in BNP 50,00% popust na obstoječo vstopno provizijo.

4. AKTIVNO INVESTICIJSKO SVETOVANJE
Znesek investiranega kapitala
od 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR
od 40.000,01 EUR do 80.000,00 EUR
od 80.000,01 EUR do 125.000,00 EUR
Cenik nadomestil in provizij pri poslovanju s finančnimi instrumenti Nove KBM d.d.

Provizija banke
1,50% + DDV
1,30% + DDV
1,10% + DDV
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od 125.000,01 EUR do 200.000,00 EUR
nad 200.000,01 EUR

0,90% + DDV
na zahtevo stranke individualno, odvisno od prometa

5. GOSPODARJENJE S FINANČNIMI INSTRUMENTI ***
5.1 Individualno gospodarjenje s finančnimi instrumenti
Provizija za storitve upravljanja portfelja se obračuna trimesečno na končno stanje portfelja v preteklem
trimesečju in znaša;
Povprečno stanje portfelja v preteklem trimesečju v EUR
Provizija za storitve upravljanja portfelja v % v
tromesečju
do 50.000
0,4 + DDV
od 50.000 do 250.000
0,35 + DDV
od 250.000 do 500.000
0,3 + DDV
od 500.000
0,25 + DDV
Provizija za storitve upravljanja portfelja se obračuna trimesečno na končno stanje portfelja v preteklem
trimesečju in znaša največ 0,40% + DDV.
Provizija za storitve upravljanja portfelja v skladih , s katerimi se trguje na organiziranih trgih, se obračuna
trimesečno na končno stanje portfelja v preteklem trimesečju in znaša 0,25% + DDV.
Delitev dobička, ki pripada Novi KBM, se obračunava glede na stanje portfelja dvakrat letno, v razmerju
81,70% stranka : 18,30% banka oz. (85% stranka:15% banka + DDV).

5.2 Gospodarjenje s finančnimi instrumenti - ETF
Provizija za storitve upravljanja portfelja – ETF se obračuna trimesečno na končno stanje portfelja v
preteklem trimesečju in znaša;
Povprečno stanje portfelja v preteklem trimesečju v EUR
Provizija za storitve upravljanja portfelja v % v
tromesečju
Enotna
0,25 + DDV
Delitev dobička, ki pripada Novi KBM, se obračunava glede na stanje portfelja dvakrat letno, v razmerju
87,80% stranka : 12,20% banka oz. (90% stranka in 10% + DDV).

5.3 Gospodarjenje s finančnimi instrumenti v Infondovem krovnem skladu
Vstopni stroški v Infondov krovni sklad znašajo v skladu s cenikom KBM Infond DZU d.o.o. do 3%
vrednosti vplačanih sredstev v gospodarjenje s finančnimi instrumenti.
Provizija za storitve upravljanja portfelja v skladih - se obračuna trimesečno na končno stanje portfelja v
preteklem trimesečju in znaša;
Povprečno stanje portfelja v preteklem trimesečju v EUR
Provizija za storitve upravljanja portfelja v % v
tromesečju
Enotna
0,175 + DDV
Delitev dobička, ki pripada Novi KBM, se obračunava glede na stanje portfelja dvakrat letno, v razmerju
87,80% stranka : 12,20% banka oz. (90% stranka in 10% + DDV).

*** Storitev je v fazi ukinjanja.

6. NADOMESTILA ZA OPRAVLJANJE STORITEV V KDD
Navedena nadomestila predstavljajo skupno nadomestilo, ki ga stranka plača banki za opravljene storitve
in je sestavljeno iz nadomestila KDD in nadomestila banke.
Cenik nadomestil in provizij pri poslovanju s finančnimi instrumenti Nove KBM d.d.
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Nadomestilo za prenos netržnih vrednostnih papirjev
Fiksno nadomestilo + variabilni strošek
Minimalno nadomestilo
Maksimalno nadomestilo

6,60 EUR + 0,00031 x vrednost VP po pravilih za
vzdrževanje stanj VP (ležarino)
11,00 EUR
69,00 EUR

V primeru prenosa finančnih instrumentov istega imetnika na trgovalni račun pri Novi KBM se navedeno
nadomestilo ne zaračuna.

Nadomestilo za prenos tržnih vrednostnih papirjev
Fiksno nadomestilo + variabilni strošek

6,60 EUR + 0,0003 x uradni borzni tečaj x število
vrednostnih papirjev
Minimalno nadomestilo
11,00 EUR
Maksimalno nadomestilo
500,00 EUR
V primeru prenosa finančnih instrumentov istega imetnika na trgovalni račun pri Novi KBM se navedeno
nadomestilo ne zaračuna.

Nadomestilo za opustitev netržnih vrednostnih papirjev
Fiksno nadomestilo + variabilni strošek
Minimalno nadomestilo
Maksimalno nadomestilo

3,00 EUR + 0,00031 x vrednost VP po pravilih za
vzdrževanje stanj VP (ležarino)
7,00 EUR
45,00 EUR

Nadomestilo za opustitev tržnih vrednostnih papirjev
Fiksno nadomestilo + variabilni strošek
Minimalno nadomestilo
Maksimalno nadomestilo

3,00 EUR + 0,00031 x uradni borzni tečaj x število
vrednostnih papirjev
7,00 EUR
45,00 EUR

Nadomestilo za vpis, izbris ali uresničitev pravice tretjega (zastave, prepovedi
razpolaganja)
Če se z vrednostnim papirjem, ki je predmet vpisa, izbrisa ali uresničitve pravice tretjega, trguje na
organiziranem trgu se nadomestilo obračuna po naslednji tabeli:
Fiksno nadomestilo + variabilni strošek
Minimalno nadomestilo
Maksimalno nadomestilo
Nadomestilo za spremembo podatkov o
zastavi

6,60 EUR + 0,0003 x uradni borzni tečaj x število
vrednostnih papirjev
11,00 EUR
85,00 EUR
15,00 EUR

Če se z vrednostnim papirjem, ki je predmet vpisa ali izbrisa ne trguje na organiziranem trgu, se
nadomestilo obračuna po tabeli v točki 6 - Nadomestilo za prenos netržnih vrednostnih papirjev.

Nadomestilo za recikliranje (nepravočasno poravnavo) dvostranskega naloga
Za vsak posamezni delovni dan recikliranja
po predvidenem dnevu poravnave

2,00 EUR

Nadomestilo za preklic inštrukcij in dvostranskih nalogov
Preklic ali izbris inštrukcije, preden je ta
8,00 EUR
uparjena
Preklic ali izbris dvostranskega naloga*
20,00 EUR
*Pride v poštev pri DVP poslih, ki se ne poravnajo na dan poravnave, ker ni bila plačana kupnina.
Vrednostni papirji so v tem primeru rezervirani za poravnavo.

Nadomestilo v primeru prenosa vrednostnih papirjev proti plačilu kupnine (DVP)
Fiksno nadomestilo + variabilni strošek
Minimalno nadomestilo
Maksimalno nadomestilo

Cenik nadomestil in provizij pri poslovanju s finančnimi instrumenti Nove KBM d.d.

6,60 EUR + 0,00035 x znesek kupnine
11,00 EUR
85,00 EUR
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7. ODPRODAJA VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA OSNOVI SKLEPA O IZVRŠBI
Provizija
Priprava dokumentacije za odprodajo

V skladu s točko 2. tega cenika
85,00 EUR

8. OSTALE STORITVE
8.1 Nadomestilo za sprejem ponudbe za prevzem
do vključno 4.000,00 EUR
15,00 EUR
nad 4.000,00 do vključno 15.000,00 EUR
30,00 EUR
nad 15.000,00 do vključno 30.000,00 EUR
60,00 EUR
nad 30.000,00 EUR
80,00 EUR
Nadomestilo se zaračuna neodvisno od izida uspešnosti ponudbe za prevzem.
*Plus dejanski stroški v skladu z vsakokratnim veljavnim Cenikom KDD d.d. objavljenim na spletni strani
družbe KDD d.d. ter dejanski stroški skrbniške banke.

8.2 Nadomestilo za izvršeno korporacijsko dejanje*
(Korporacijska dejanja, ki imajo za posledico denarno oziroma papirno poravnavo-sodelovanje pri
dokapitalizaciji, prednostnem nakupu, odkupni ponudbi, zapadlost finančnega inštrumenta…)
minimalna provizija
6,00 EUR
do 4.000 EUR
1,00%
od 4.000,01 EUR do 10.000,00 EUR
0,90%
od 10.000,01 EUR do 20.000,00 EUR
0,80%
od 20.000,01 EUR do 50.000,00 EUR
0,70%
od 50.000,01 EUR do 100.000,00 EUR
0,60%
nad 100.000,01 EUR
0,50%
*Plus dejanski stroški v skladu z vsakokratnim veljavnim Cenikom KDD d.d. objavljenim na spletni strani
družbe KDD d.d. ter dejanski stroški skrbniške banke.

8.3 Nadomestilo za izplačilo dividend in kuponov*
Nadomestilo za posamezno izplačilo
4,00 EUR
*Plus dejanski stroški v skladu z vsakokratnim veljavnim Cenikom KDD d.d. objavljenim na spletni strani
družbe KDD d.d. ter dejanski stroški skrbniške banke.
V primeru, ko je znesek prejete posamezne dividende nižji od nadomestila za posamezno izplačilo (4,00
EUR) se zaračunajo samo dejanski stroški v skladu z vsakokratnim veljavnim Cenikom KDD d.d.
objavljenim na spletni strani družbe KDD d.d. ter oziroma dejanski stroški skrbniške banke.
Pri izplačilu 20 ali več dividend v koledarskem letu, se za vsako nadaljnjo izplačano dividendo prizna
popust v višini 50% na obstoječe nadomestilo. Popust se nanaša samo na imetnike »Premium paketa
Nove KBM«

8.4 Nadomestilo za spremljanje in izvajanje korporacijskih dejanj ter upravljanje
transakcij s tem v zvezi na domačem trgu
Letno nadomestilo po posameznem računu V skladu z vsakokratnim veljavnim Cenikom KDD d.d. objavljenim
vrednostnih papirjev
na spletni strani družbe KDD d.d.
Povprečna vrednost vrednostnih papirjev na
posameznem računu imetnika

Do 10.000 EUR
Do 100.000 EUR
Do 500.000 EUR
Do 1.000.000 EUR
1.000.000 EUR in več
Povprečna vrednost vrednostnih papirjev na
posameznem računu imetnika

Do 10.000 EUR
Cenik nadomestil in provizij pri poslovanju s finančnimi instrumenti Nove KBM d.d.

Letno nadomestilo
za fizične osebe

2,52 EUR
4,92 EUR
11,28 EUR
19,92 EUR
39,96 EUR
Letno nadomestilo
za ostale

7,44 EUR
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Do 100.000 EUR
Do 500.000 EUR
Do 1.000.000 EUR
Do 10.000.000 EUR
Do 100.000.000 EUR
100.000.000 EUR in več

15,00 EUR
34,92 EUR
59,88 EUR
119,88 EUR
149,76 EUR
187,20 EUR

8.5 Nadomestilo za dvig fizično izdanih vrednostnih papirjev

Nadomestilo za posamezni dvig

V skladu z vsakokratnim veljavnim Cenikom KDD d.d. objavljenim
na spletni strani družbe KDD d.d.

8.6 Nadomestilo za investicijsko svetovanje
Nadomestilo za svetovanje

150,00 EUR/ura + DDV

8.7 Nadomestilo za posredovanje pri izdaji potrdil KDD na zahtevo stranke
Nadomestilo za posamezno posredovanje
10,00 EUR + DDV
*Plus dejanski stroški v skladu z vsakokratnim veljavnim Cenikom KDD d.d. objavljenim na spletni strani
družbe KDD d.d.

8.8 Nadomestilo za izstavitev potrdila o vpisu ali izbrisu zastavne pravice
Nadomestilo za posamezno izstavitev

6,25 EUR + DDV

8.9 Nadomestilo za izdelavo popisnih listov vrednostnih papirjev pri napovedi davka od
dobička iz kapitala fizičnih oseb
Priprava do vključno dveh popisnih listov
Vsak dodatni popisni list

12,50 EUR + DDV
5,00 EUR + DDV

8.10 Nadomestilo za posredovanje pri zahtevkih za uveljavljanje ugodnosti na podlagi
mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja, povračilo preveč plačanega
davka, uveljavljanje znižane davčne stopnje na viru
Nadomestilo po posameznem zahtevku
*Plus stroški tuje skrbniške banke v primeru tujih finančnih instrumentov

35,00 EUR

8.11 Nadomestilo za izdelavo in pošiljanje direktne pošte
Nadomestilo za posamezno izdelavo in
pošiljanje

V skladu z dogovorom in po pooblastilih direktorja Sektorja
investicijskega bančništva in skrbniških storitev

8.12 Nadomestila za druge skrbniške storitve za stranke, ki trgujejo z vrednostnimi
papirji na tujih kapitalskih trgih
Za opravljanje drugih skrbniških storitev na zahtevo stranke se zaračuna nadomestilo banke in
nadomestilo skrbniške banke.

Storitev

Nadomestilo banke

Prenos tujih vrednostnih papirjev

20,00 EUR

Pridobitev dokumentacije za zastopanje
na skupščini po substitutu na zahtevo
stranke
Prijava na skupščino

20,00 EUR

Glasovanje na skupščini po zastopniku

50,00 EUR plus dejanski

Cenik nadomestil in provizij pri poslovanju s finančnimi instrumenti Nove KBM d.d.

Nadomestilo skrbniške banke
V skladu s postavko iz tarife a) točke
2.2 oz. v skladu z vsakokratnim
veljavnim cenikom skrbniške banke
V skladu z vsakokratnim veljavnim
cenikom skrbniške banke
V skladu z vsakokratnim veljavnim
cenikom skrbniške banke
V skladu z vsakokratnim veljavnim
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cenikom skrbniške banke
V skladu s postavko iz tarife a) točke
2.2 oz. v skladu z vsakokratnim
veljavnim cenikom skrbniške banke
* Dejanski stroški zastopanja na skupščini predstavljajo potne stroški, stroške pošte, stroške priprave
dokumentacije, stroške notarja, davke, dajatve in podobno in so stranki zaračunani v dejanskem znesku.
na zahtevo stranke
Vpis in izbris zastavne pravice pri
skrbniški banki

stroški*
12,50 EUR

8.13 Nadomestilo za prodajo vrednostnih papirjev za poplačilo zapadlih terjatev banke
do stranke
Nadomestilo za domači trg

nadomestila v skladu s točko 2.1. + 2,00 EUR

Nadomestilo za tuji trg

nadomestila v skladu s točko 2.2. + 2,00 EUR

8.14 Nadomestilo za vpis in izbris pravice tretjih v poddepoju za tuje vrednostne papirjev
Nadomestilo za posamezni vpis/izbris

12,50 EUR

8.15 Nadomestilo za prenos med računi za potrebe znižanja davčne stopnje na viru
Nadomestilo za posamezni prenos

15,00 EUR

8.16 Nadomestilo za pošiljanje opomina
Nadomestilo za posamezni opomin

9.

5,00 EUR

NADOMESTILA ZA STORITVE V ZVEZI Z VPISI IN VZDRŽEVANJEM OSEBNIH
PODATKOV O IMETNIKIH

9.1 Nadomestilo za dodelitev KID
Če se zahteva dodelitev KID zaradi
5,00 EUR + DDV
prvega vpisa podatkov o subjektu
*Plus dejanski stroški v skladu z vsakokratnim veljavnim Cenikom KDD d.d. objavljenim na spletni strani
družbe KDD d.d. ter dejanski stroški skrbniške banke.

9.2 Nadomestilo za posredovanje pri dodelitvi in vzdrževanju LEI kode
Nadomestilo za posredovanje pri dodelitvi
LEI kode
Nadomestilo za enkratno (letno)
posredovanje pri vzdrževanju LEI kode

25,00 EUR + DDV
20,00 EUR + DDV

V primeru, da poslovni partner (depozitar, skrbniška banka ali borzni posrednik) banki
zaračuna še druge neposredne stroške (pri sklepanju in poravnavi posla), ki niso posebej
definirani-tako v sklopu poravnav posla in ležarin kakor tudi za posamezna korporacijska
dejanja in izplačila dohodkov iz kapitala, si banka pridržuje pravico, da takšne stroške stranki
dodatno zaračuna.
V primeru, da finančni instrument nima tržne vrednosti oziroma je le-ta nižja od nominalne
vrednosti, ima banka pravico, da kot osnovo za izračun vzdrževanja stanj vrednostnih papirjev
(ležarino), upošteva nominalno vrednost finančnega instrumenta. Prav tako ima banka
pravico, da ležarino v izjemnih primerih (po predhodnem obvestilu stranki), zaračuna na
mesečni ravni.
Opozorilo:
DDV na podlagi 4. e točke 44. člena ZDDV-1 ni obračunan, razen pri storitvah, kjer je naveden, in sicer v
višini 22%.

Cenik nadomestil in provizij pri poslovanju s finančnimi instrumenti Nove KBM d.d.
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•

•
•

•
•

Nova KBM d.d. si pridružuje pravico do spremembe cenika. Vsakokratni veljaven cenik je
objavljen na spletnem naslovu banke, www.nkbm.si in dostopen na sedežu Sektorja
investicijskega bančništva in skrbniških storitev ter vseh poslovalnicah banke, ki opravljajo
investicijske storitve.
Nova KBM d.d. si pridržuje pravico do spremembe cen storitev oziroma višine nadomestil, provizij
in stroškov, ki so predmet tega cenika, brez predhodnega obvestila.
S Pogodbo o borznem posredovanju in vodenju računov finančnih instrumentov, oziroma
katerokoli pogodbo, ki opredeljuje izvedbo storitev, ki jih pokriva ta cenik s strani Nove KBM d.d.,
lahko stranka in Nova KBM d.d. določita drugačno višino provizij oziroma nadomestil, kot so
določeni s tem cenikom oziroma določita cene za storitve, ki jih ta cenik ne vsebuje.
Ta cenik velja od 01.07.2019 do spremembe in s tem preneha veljati Cenik nadomestil in provizij
pri poslovanju s finančnimi instrumenti Nove KBM d.d. z dne 01.04.2019.
Uprava Nove KBM d.d. je sprejela Cenik nadomestil in provizij pri poslovanju s finančnimi
instrumenti Nove KBM d.d. v skladu s sprejetimi spremembami Tarife nadomestil za storitve Nove
KBM d.d.

Maribor, 01.07.2019

Nova KBM d.d.
Sektor investicijskega bančništva in
skrbniških storitev

Cenik nadomestil in provizij pri poslovanju s finančnimi instrumenti Nove KBM d.d.
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