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A. SPLOŠNA DOLOČILA
1. Deželna banka Slovenije d. d. (v nadaljevanju banka) zaračuna nadomestila za
storitve, ki jih opravlja in so navedene v tem Ceniku za storitve Deželne banke d. d. (v
nadaljevanju Ceniku). Izjema so predpisana statistična poročila, ki jih predpiše Banka
Slovenije in drugi organi na podlagi zakonskih predpisov.
2. Pogodba o sklenjenem poslu mora obvezno vsebovati tudi določilo o nadomestilu za
opravljene bančne storitve.
3. Poleg nadomestil za posamezne storitve po tem Ceniku zaračunava banka tudi
naslednje dejanske stroške, če je to urejeno s pogodbo med banko in uporabnikom
storitev:
a) takse, davki, zavarovalne premije in podobno, ki jih banka plačuje po nalogu
oziroma za račun komitenta
b) sodni stroški, stroški pravnega zastopanja, protest menice, menična tožba, storitve
ipd.
c) stroški za delo zunanjih sodelavcev
d) stroški izvedeniškega poročila, strokovnega zahtevka za pridobitev investicijskih
kreditov po predhodnem sporazumu s prosilci kreditov
e) stroški, ki jih zaračunavajo druge banke v državi in tujini, ki so udeležene pri
opravljanju poslov, kot tudi stroški, ki jih zaračunavajo druge organizacije, ki sodelujejo pri teh poslih
f) poštnine za priporočene, ekspresne, letalske vrednostne pošiljke in pošiljke s
povratnico, poštnine za pakete, stroški materiala za pakiranje, transportni stroški in
druga opravila v zvezi s pošiljkami
g) stroški teleksa in telefonskih pogovorov razen stroškov za potrjevanje salda
varčevalcev drugih bank
h) fotokopiranje dokumentov
i) drugi stroški materialnega značaja, nujni za izvedbo posla
4. Za storitve v deviznem poslovanju, ki jih banka opravlja za uporabnike v državi, se
nadomestila zaračunavajo v domači valuti po referenčnem tečaju ECB.
5. Če opravlja posel več finančnih institucij, obračunava vsaka nadomestilo za opravljeni
del posla po svoji tarifi, če ni bil sklenjen sporazum o delitvi nadomestila. To določilo se
smiselno upošteva tudi za poslovanje s fizičnimi osebami.
6. Za posle, ki jih opravlja banka uporabnikom po pooblastilu drugih bank, zaračunava
nadomestilo po tem Ceniku. Zaračunano nadomestilo se deli med bankama po
dogovoru.
7. Banka obračunava nadomestilo pravnim osebam za obdobje (kot je določeno pri
posamezni tarifni postavki) praviloma na prvi dan tega obračunskega obdobja (dekada,
mesec, trimesečje, polletje). Ta dan se upošteva tudi za nastanek dolžniško-upniškega
razmerja.
Nadomestila za izdajo garancij, akceptiranja in avaliranja menic se obračunavajo ob
izdaji ter nato na začetku vsakega trimesečja vnaprej od stanja, če ni v Ceniku drugače
določeno. Prvi dan trimesečja se smatra za nastanek dolžniško upniškega razmerja.
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Nadomestilo za odobritev kreditnega zahtevka je pravna oseba dolžna poravnati na
osnovi obračuna banke. Za nastanek dolžniško upniškega razmerja pri vseh vrstah
kreditov se upošteva dan podpisa kreditne pogodbe.
Nadomestilo za izdajo garancij z valutno klavzulo se obračunavajo v valuti in na dan
obračuna preračunajo v domačo valuto. Terjatev se vzpostavi v domači valuti.
Obračun se pošlje pravnim osebam najkasneje v 3. delovnih dneh od nastanka
dolžniško upniškega razmerja.
8. Za pravne osebe je rok za plačilo nadomestila do 8 dni od izstavitve obračuna.
9. Občanom se nadomestilo obračunava in ga poravnajo takoj ob opravljeni storitvi. Če
občan ni prisoten, se obračun izstavi najkasneje v 3 delovnih dneh po opravljeni
storitvi. Občan ga je dolžan poravnati najkasneje v 8 dneh od dneva izstavitve
obračuna.
10. Izterjava posameznih zneskov se ne izvaja, če so stroški obdelave in izterjave višji od
obračunanega zneska. Upošteva se, da so stroški obračuna in izterjave 5,00 EUR.
11. Ostanek bančne terjatve iz naslova nadomestil za storitve do domačih in tujih pravnih
in fizičnih oseb, ki nastane pri kreditnem, depozitnem in drugem poslovanju in ga
stranka kljub pozivom ne poravna, banka odpiše v breme odhodkov banke v skladu s
Pravilnikom o odpisu terjatev v DBS d. d.
12. Ostanek obveznosti banke do domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb, ki nastane pri
kreditnem, depozitnem in drugem poslovanju in je manjša od 5,00 EUR banka prenese
v dobro prihodkov banke.
13. Od dneva, ko poteče rok za plačilo, zaračunava banka za neplačana nadomestila
zamudne obresti v višini, določeni s Sklepom o višini obrestnih mer banke.
14. Pri vseh tarifnih postavkah iz tega Cenika se davek na dodano vrednost v skladu s
točkami od a. do f. 4. odstavka 44. člena ZDDV-1 ne obračuna, razen v tistih tarifnih
postavkah, ki so obdavčljive in je to izrecno določeno.
15. Glede na poslovno sodelovanje s komitentom in glede na posebne aranžmaje, se s
pogodbo lahko določijo tudi drugačni pogoji. Podlaga za to je pisni, ustrezno utemeljen
sklep organa banke, ki je pristojen za odobritev (osnovnega) posla, na katerega je
vezano posamezno nadomestilo oz. sklep pristojnega direktorja ali direktorja PE v
katerega delokrog sodi konkretna bančna storitev (in nadomestilo za njeno izvedbo).
Direktorji PE in pomočniki direktorjev PE imajo možnost strankam s področja
poslovanja s prebivalstvom odobriti znižana nadomestila ali opustitev zaračunavanja leteh za posamezne storitve banke, ki so v akcijski ponudbi strankam, pod enakimi pogoji
in za enak čas kot je opredeljeno v akcijski ponudbi, in sicer tudi v primeru, ko stranka
ne prevzame celotnega ponujenega paketa storitev. Tovrstna odobritev mora biti
ustrezno utemeljena in dokumentirana.
16. Cenik je sestavljen iz Splošnih določil in iz Tarifnega dela, kjer so po vrstah komitentov
določene vrste storitev in višina nadomestil, ki jih za te storitve zaračunava banka.
17. Izvleček iz tega Cenika, ki navaja posamezen del poslovanja v banki, se lahko
posreduje komitentu na njegovo željo. Poglavje B iz Cenika, ki navaja nadomestila za
poslovanje s prebivalstvom, pa mora biti na vpogled v vseh enotah banke.
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18. Kreditni odbor, direktor SPPO, direktorji PE in pomočniki direktorjev PE lahko iz
utemeljenih razlogov v posameznem primeru določi tudi drugačno nadomestilo za
storitev.
19. V primeru, da je v Ceniku višina nadomestila določena v razponu, so za dogovor o
konkretni višini nadomestila znotraj razpona pooblaščeni kreditni odbor, direktor SPPO,
direktorji PE, pomočniki direktorjev PE in ustrezna strokovna služba.
20. Pri konverziji deviz na TRR in prodaji deviz banka uporablja podjetniške nakupne in
prodajne tečaje DBS. Nadomestilo se obračuna od vrednosti v domači valuti po
referenčnem tečaju ECB, veljavnem na dan izplačila valute v domači valuti.
21. Znesek najave dviga gotovine je 2.500,00 EUR ali več oz. protivrednost v tuji valuti.
22. Najvišji znesek blagajniškega primanjkljaja / presežka, za katerega še ni potreben
zapisnik o blagajniškem primanjkljaju / presežku je 5,00 EUR.
23. Majhen primanjkljaj / presežek je primanjkljaj / presežek v okviru od 5,01 EUR do
200,00 EUR oz. protivrednost v tuji valuti.
24. Velik primanjkljaj / presežek je primanjkljaj / presežek v višini nad 200,00 EUR oz.
protivrednost v tuji valuti.
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B. POSLOVANJE S PREBIVALSTVOM
I.

TRANSAKCIJSKI RAČUNI IN PLAČILNI PROMET ZA FIZIČNE OSEBE IN KMETE
(za osebni namen)

1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI FIZIČNIH OSEB
Zap.št.

Naziv storitve

1.1.

OTVORITEV RAČUNA

1.1.1.

Otvoritev računa

1.1.2.

Otvoritev več kot enega računa

1.1.2.1.

drugega računa

21,00

takoj

1.1.2.2.

vsakega naslednjega računa

42,00

takoj

1.1.3.
1.2.

Otvoritev volilnega računa
VODENJE RAČUNA

21,00

takoj

1.2.1.

Vodenje DBS gotovinskega računa
1,50
• vodenje računa v domači in tujih valutah,
• prvo izdajo identifikacijske kartice imetniku računa,
• odobritev računa za prilive iz domačega in čezmejnega plačilnega prometa,
• odobritev računa na podlagi direktne odobritve,
• prenosi na/iz vezanih vlog,
• mesečni izpisek o prometu in stanju na računu.
Vodenje DBS gotovinskega računa za
nerezidente
1,50
• vodenje računa v domači in tujih valutah,
• prvo izdajo identifikacijske kartice imetniku računa,
• odobritev računa za prilive iz domačega in čezmejnega plačilnega prometa,
• odobritev računa na podlagi direktne odobritve,
• prenosi na/iz vezanih vlog,
• mesečni izpisek o prometu in stanju na računu

mesečno

1.2.3.

Vodenje DBS klasičnega računa
1,50
• vodenje računa v domači in tujih valutah,
• gotovinska vplačila in izplačila,
• odobritev računa za prilive iz domačega in čezmejnega plačilnega prometa,
• odobritev računa na podlagi direktne odobritve,
• prenosi na/iz vezanih vlog.

mesečno

1.2.4.

Vodenje DBS osebnega računa
2,05
• vodenje računa v domači in tujih valutah,
• prvo izdajo mednarodne debetne kartice Activa Maestro,
• izdelava PIN številke za imetnika,
• odobritev avtomatskega limita,
• gotovinska vplačila in izplačila,
• dvigi gotovine na bančnih avtomatih v SEPA območju,
• informacija o stanju na računu na bančnih avtomatih v Sloveniji,
• uporaba depozitne enote na bankomatih DBS d. d. Ljubljana,
• nakupi blaga in storitev na POS terminalih,
• odobritev računa za prilive iz domačega in čezmejnega plačilnega prometa,
• odobritev računa na podlagi direktne odobritve,
• prenosi na/iz vezanih vlog,
• mesečni izpisek o prometu in stanju na računu.
Vodenje DBS osebnega računa za
nerezidente
2,05
• vodenje računa v domači in tujih valutah,
• prvo izdajo mednarodne debetne kartice Activa Maestro,
• izdelava PIN številke za imetnika,
• gotovinska vplačila in izplačila,
• dvigi gotovine na bančnih avtomatih v SEPA območju,

mesečno

1.2.2.

1.2.5.

Znesek nadomestila v EUR
fiksni znesek
v%
min.
max.

Frekvenca
obračuna

brez nadomestila

mesečno

mesečno

•
•
•
•
•
•
•
1.2.6.

informacija o stanju na računu na bančnih avtomatih v Sloveniji,
uporaba depozitne enote na bankomatih DBS d. d. Ljubljana,
nakupi blaga in storitev na POS terminalih,
odobritev računa za prilive iz domačega in čezmejnega plačilnega prometa,
odobritev računa na podlagi direktne odobritve,
prenosi na/iz vezanih vlog,
mesečni izpisek o prometu in stanju na računu.

Vodenje DBS upokojenskega računa
1,80
• vodenje računa v domači in tujih valutah,
• prvo izdajo mednarodne debetne kartice Activa Maestro,
• izdelava PIN številke za imetnika,
• odobritev avtomatskega limita,
• gotovinska vplačila in izplačil,
• dvigi gotovine na bančnih avtomatih v SEPA območju,
• informacija o stanju na računu na bančnih avtomatih v Sloveniji,
• uporaba depozitne enote na bankomatih DBS d. d. Ljubljana,
• nakupi blaga in storitev na POS terminalih,
• odobritev računa za prilive iz domačega in čezmejnega plačilnega prometa,
• odobritev računa na podlagi direktne odobritve,
• prenosi na/iz vezanih vlog,
• mesečni izpisek o prometu in stanju na računu.
Vodenje DBS upokojenskega računa za
nerezidente
1,80
• vodenje računa v domači in tujih valutah,
• prvo izdajo mednarodne debetne kartice Activa Maestro,
• izdelava PIN številke za imetnika,
• gotovinska vplačila in izplačila,
• dvigi gotovine na bančnih avtomatih v SEPA območju,
• informacija o stanju na računu na bančnih avtomatih v Sloveniji,
• uporaba depozitne enote na bankomatih DBS d.d. Ljubljana,
• nakupi blaga in storitev na POS terminalih,
• odobritev računa za prilive iz domačega in čezmejnega plačilnega prometa,
• odobritev računa na podlagi direktne odobritve,
• prenosi na/iz vezanih vlog,
• mesečni izpisek o prometu in stanju na računu.

mesečno

1.2.8.

Vodenje DBS zlatega računa
6,50
• vodenje računa v domači valuti in tujih valutah,
• prvo izdajo zlate mednarodne debetne kartice Activa Maestro,
• izdelava PIN številke za imetnika računa – kartice,
• odobritev avtomatskega limita (2.000 EUR),
• gotovinska vplačila in izplačila,
• dvigi gotovine na bančnih avtomatih v SEPA območju,
• informacija o stanju na računu na bančnih avtomatih v Sloveniji,
• uporaba depozitne enote na bankomatih DBS d. d.,
• nakupi blaga in storitev na POS terminalih,
• odobritev računa za prilive iz domačega in čezmejnega plačilnega prometa,
• odobritev računa na podlagi direktne odobritve,
• prenosi na/iz vezanih vlog,
• mesečni izpisek o prometu in stanju na računu.

mesečno

1.2.9.

Vodenje DBS otroškega računa
brez nadomestila
• vodenje računa v domači in tujih valutah,
• prvo izdajo mednarodne debetne kartice Activa Maestro,
• izdelava PIN številke za zakonitega zastopnika,
• gotovinska vplačila in izplačila,
• dvigi gotovine na bančnih avtomatih v SEPA območju,
• informacija o stanju na računu na bančnih avtomatih v Sloveniji,
• uporaba depozitne enote na bankomatih DBS d. d. Ljubljana,
• odobritev računa za prilive iz domačega in čezmejnega plačilnega prometa,
• odobritev računa na podlagi direktne odobritve,
• prenosi na/iz vezanih vlog,
• mesečni izpisek o prometu in stanju na računu.

1.2.10.

Vodenje DBS dijaškega računa

1.2.7.

brez nadomestila

2

mesečno

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vodenje računa v domači in tujih valutah,
prvo izdajo mednarodne debetne kartice Activa Maestro,
izdelava PIN številke za imetnika,
avtomatski limit,
gotovinska vplačila in izplačila,
dvigi gotovine na bančnih avtomatih v SEPA območju,
informacija o stanju na računu na bančnih avtomatih v Sloveniji,
uporaba depozitne enote na bankomatih DBS d. d. Ljubljana,
odobritev računa za prilive iz domačega in čezmejnega plačilnega prometa,
odobritev računa na podlagi direktne odobritve,
prenosi na/iz vezanih vlog,
mesečni izpisek o prometu in stanju na računu.

1.2.11.

Vodenje DBS študentskega računa
brez nadomestila
• vodenje računa v domači in tujih valutah,
• prvo izdajo mednarodne kartice Activa Maestro,
• izdelava PIN številke za imetnika,
• avtomatski limit,
• gotovinska vplačila in izplačila,
• dvigi gotovine na bančnih avtomatih v SEPA območju,
• informacija o stanju na računu na bančnih avtomatih v Sloveniji,
• uporaba depozitne enote na bankomatih DBS d. d. Ljubljana,
• nakupi blaga in storitev na POS terminalih,
• odobritev računa za prilive iz plačilnega prometa,
• odobritev računa na podlagi direktne odobritve,
• prenosi na/iz vezanih vlog,
• mesečni izpisek o prometu in stanju na računu.

1.3.

UKINITEV RAČUNA

4,50

takoj

Se zaračuna v kolikor je odpovedana okvirna pogodba v roku do 12 mesecev od sklenitve.
1.4.

1.4.3.

POŠILJANJE PO POŠTI
Pošiljanje izpiskov večkrat mesečno v državi / na
izpisek
Pošiljanje izpiskov večkrat mesečno v tujino / na
izpisek
Pošiljanje čekovnih blanketov po pošti / za
pošiljko priporočeno s povratnico

1.5.

DODATNE STORITVE NA RAČUNU

1.5.1.

Identifikacijske kartice

1.5.1.1.

ponovna izdaja identifikacijske kartice

0,90

takoj

1.5.1.2.

izdaja identifikacijske kartice pooblaščencu

0,90

takoj

1.5.1.3.

4,50

takoj

1.5.1.4.

prijava izgube ali kraje identifikacijske kartice
preklic prijave izgube ali kraje identifikacijske
kartice

6,30

takoj

1.5.2.

Evidenčna knjižica

1.5.2.1.

zamenjava

4,50

takoj

1.5.3.
1.5.3.1.

Čekovno poslovanje
izdaja čekovnih blanketov, za vsak izdan čekovni
blanket

0,30

1.5.3.2.

pošiljanje čekov v inkaso / ček

0,50

takoj
takoj

1.5.3.3.

prijava izgube čekovnih blanketov / ček

4,50

takoj

1.5.3.4.

preklic prijave izgube ali kraje čekovnih blanketov

6,30

takoj

1.5.4.

Trajni nalogi in direktne obremenitve na računu
avtomatska obdelava

0,22

takoj

ročna obdelava

0,95

takoj

1.4.1.
1.4.2.

1.6.

LIMIT NA RAČUNU

1.6.1.

Avtomatski limit
Obravnava zahtevka za izredni limit (če limit ni
odobren)

1.6.2.

3

1,00

takoj

2,00

takoj

5,50

takoj

brez nadomestila
4,50

takoj

1.6.3.

Stroški odobritve izrednega limita

1.6.3.1.

Stroški odobritve izrednega limita do 6 mesecev

1.6.3.1.1.

Stroški odobritve*1
Dodatni stroški odobritve
limite*2

1.6.3.1.2.

1%
za

0,59

Stroški zavarovanja

1.6.3.2.

Stroški odobritve izrednega limita do 1 leta

1.6.3.2.1.

Stroški odobritve*1
Dodatni stroški odobritve
limite*2

1.6.3.2.3.

100,00 takoj
takoj

po pogodbi z
zavarovalnico

1.6.3.1.3.

1.6.3.2.2.

22,00

nezavarovane

2%
za

22,00

200,00

takoj

nezavarovane
0,99

1.6.3.3.

Stroški zavarovanja
*1 za študente in imetnike DBS zlatega računa znaša nadomestilo 50 % rednega nadomestila
za odobritev izrednega limita (ugodnost imetnik DBS zlatega računa lahko uveljavi 1x letno)
*2 ne velja za delavce banke, ki podpišejo izjavo TRR-35
Stroški odobritve izrednega limita - na podlagi
zastave vezane vloge
2%
22,00 200,00

1.7.

OPOMINJEVALNI POSTOPEK

takoj

takoj

1.7.2.

Pošiljanje prvega opomina o nedovoljenem
negativnem stanju
Pošiljanje drugega opomina o nedovoljenem
negativnem stanju

1.7.3.

Pošiljanje opomina pred tožbo

1.8.

OSTALA NADOMESTILA

1.8.1.

Odkup deviz z izplačilom v domači valuti

1.8.2.

Prijava izgube ali kraje evidenčne knjižice

6,30

takoj

1.8.3.

Preklic prijave izgube ali kraje evidenčne knjižice

6,30

takoj

1.7.1.

2.

največ 2,50

takoj

največ 2,50

takoj

največ 2,50

takoj

brez nadomestila

HRANILNE KNJIŽICE

Zap.št.

Naziv storitve

2.1.

HRANILNE KNJIŽICE V DOMAČI VALUTI

2.1.1.

Prijava izgube ali kraje hranilne knjižice

6,30

takoj

2.1.2.

Preklic prijave izgube ali kraje hranilne knjižice

6,30

takoj

2.1.3.

Ukinitev hranilne knjižice

4,50

takoj

2.2.

VEČVALUTNE HRANILNE KNJIŽICE

2.2.1.

2.2.3.

Izplačilo v domači valuti
Prijava izgube ali kraje večvalutne hranilne
knjižice
Preklic prijave izgube ali kraje večvalutne
hranilne knjižice

2.2.4.

Ukinitev večvalutne hranilne knjižice

2.2.2.

3.

Znesek nadomestila v EUR
fiksni znesek
v%
min.
max.

brez nadomestila
6,30

takoj

6,30

takoj

4,50

takoj

PLAČILNI PROMET

Zap.št.

Naziv storitve

3.1.

DOMAČE IN ČEZMEJNE PLAČILNE TRANSAKCIJE ZA FIZIČNE OSEBE

Znesek nadomestila v EUR
fiksni znesek
v%
min.
max.

Domača plačilna transakcija je plačilo med transakcijskimi računi na območju Republike Slovenije.
Čezmejna plačilna transakcija je plačilo med državami članicami Evropske unije v evrih ali drugi
valuti države članice.
Za vse domače in čezmejne plačilne transakcije v EUR je možna samo opcija plačila stroškov SHA
(delitev stroškov - vsaka stranka plača stroške svoje banke).
3.1.1.

Frekvenca
obračuna

Domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije do 50.000 EUR (mala plačila)
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Frekvenca
obračuna

1

Domača plačila banka izvršuje v SEPA standardu in preko sistema TARGET2 (nujna plačila).
2
Regulirana čezmejna plačilna transakcija je avtomatsko plačilo (STP plačilo ) med članicami EU v
EUR ali protivrednosti v valuti na podlagi 14. člena Uredbe (ES) št. 924/2009 o čezmejnih plačilih v
Skupnosti (trenutno SEK in RON), vsebuje IBAN upravičenca, BIC banke upravičenca in opcijo
plačila stroškov SHA (delitev stroškov) in jo banka izvaja v SEPA standardu.
3.1.1.1.

3.1.1.1.2.

Elektronsko poslovanje preko DBS NET in mDBS
Interni nalog
(plačilna transakcija med strankama DBS)
brez nadomestila
Eksterni nalog
(plačilna transakcija stranki pri drugi banki)
0,35

takoj

3.1.1.1.3.

Nujni nalog

2,50

takoj

3.1.1.2.

brez nadomestila
0,50

takoj

3.1.1.2.2.

Papirno poslovanje - na bančnem okencu
Interni nalog
(plačilna transakcija med strankama DBS)
Na račun fizične osebe
Na račun s.p., društev in pravnih oseb
Eksterni nalog
(plačilna transakcija stranki pri drugi banki)

0,95

takoj

3.1.1.2.3.

Nujni nalog

7,50

takoj

3.1.2.

Domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije nad 50.000 EUR (velika plačila)

3.1.2.1.
3.1.2.1.1.

Elektronsko poslovanje preko DBS NET in mDBS
Interni nalog
(plačilna transakcija med strankama DBS)
brez nadomestila

3.1.2.1.2.

Eksterni nalog
(plačilna transakcija stranki pri drugi banki)

3.1.1.1.1.

3.1.1.2.1.
3.1.1.2.1.1.
3,1.1.2.1.2.

3.1.2.1.3.
3.1.2.2.

2,50

takoj

2,50

takoj

3.1.2.2.1.

Nujni nalog
Papirno poslovanje - na bančnem okencu
Interni nalog
(plačilna transakcija med strankama DBS)

3.1.2.2.1.1.

Na račun fizične osebe

3.1.2.2.1.2.

3.1.2.2.2.

Na račun s.p., društev in pravnih oseb
Eksterni nalog
(plačilna transakcija stranki pri drugi banki)

7,50

takoj

3.1.2.2.3.

Nujni nalog

7,50

takoj

3.1.3.

Neregulirane čezmejne plačilne transakcije (NON STP)
3
Neregulirana čezmejna plačilna transakcija (NON STP ) je malo ali veliko plačilo, pri katerem nalog
ne vsebuje enega izmed pogojev za regulirano čezmejno plačilo.
Nalog oddan preko DBS NET/mDBS-malo
plačilo
0,35 + 5,00

3.1.3.1.
3.1.3.2.
3.1.3.3.
3.1.3.4.
3.1.4.

brez nadomestila
0,50

Nalog oddan na bančnem okencu - malo plačilo
Nalog za veliko plačilo in nujni nalog oddan
preko DBS NET/mDBS
Nalog za veliko plačilo in nujni nalog oddan na
bančnem okencu

takoj

0,95 + 10,00

takoj

2,50 + 5,00

takoj

7,50 + 10,00

takoj

Prejeto plačilo (plačilo v dobro računa)
brez nadomestila
Pri plačilih terjatev banke, se na enotah banke provizija ne zaračunava.
Pri vplačilih – nalogi predloženi v enotah banke in preko elektronske banke v dobro računov Rdeči

1

Plačilo SEPA je plačilo v evrih med transakcijskimi računi držav članic EU, Islandije, Norveške, Liechtensteina,
Švice, Monaka, Mayotte in Saint-Pierre-et-Miquelon in drugih ozemelj, zunanjih območij in kolonij (Martinique,
Guadeloupe, Francoska Gvajana, Reunion (francoska čezmorska ozemlja), Gibraltar (britanska kolonija), Azori,
Madeira (portugalski zunanji območji), Kanarski otoki, Ceuta in Melilla (španska ozemlja) ter Alanski otoki (finsko
ozemlje).
2
STP (Straight-Through-Processing) pomeni v plačilnem prometu uporabo standardov, ki omogočajo avtomatično
izvrševanje plačilnih transakcij, brez ročnih posegov pri izvedbi celotne transakcije od plačnika do prejemnika plačila.
3
NON STP (NON Straight-Through-Processing) pomeni, da ni zagotovljene avtomatske izvršitve naloga in zahteva
ročne posege pri izvedbi celotne transakcije od plačnika do prejemnika plačila.
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križ, Unicef, Karitas, Zveze prijateljev mladine Slovenije, Beli obroč, Hospic in društva invalidov ter
prispevki za elementarne nesreče, se nadomestilo ne zaračunava.
Pri vplačilih - nalogi predloženi v poslovalnici Grosuplje v dobro računov Fundacije Drevored,
Brezje pri Grosupljem 90, 1290 Grosuplje, se nadomestilo ne zaračunava.
Pri vplačilih – nalogi predloženi v enotah banke in preko elektronske banke – v dobro denarnega
računa strank, namenjenega za trgovanje z vrednostnimi papirji, odprtega pri Banki Slovenije, št.
SI5601502-0007410050, se nadomestilo ne zaračunava.
Pri plačilu nalogov za plačilo premij v dobro pogodbene zavarovalnice, predloženih na enotah
banke, se provizija ne zaračunava, v kolikor gre za plačilo premije za zavarovanje, sklenjeno s
posredovanjem DBS kot posrednikom pri sklenitvi zavarovalne pogodbe
Pri prenakazilih sredstev, sproščenih na osnovi zapadlih depozitov, se na enotah banke provizija ne
zaračunava.
ČEZMEJNE PLAČILNE TRANSAKCIJE V DRUGIH VALUTAH DRŽAV ČLANIC (razen EUR,
SEK, RON) IN DRUGE PLAČILNE TRANSAKCIJE (MEDNARODNI PLAČILNI
3.2.

PROMET) ZA FIZIČNE OSEBE

3.2.1.

Druge plačilne transakcije vključujejo plačila izven meja EU v katerikoli valuti in plačila v okviru EU
v valutah, ki niso valute članic EU.
Elektronsko poslovanje preko DBS NET in
mDBS

3.2.1.1.

Nakazilo do 50.000,00 EUR

3.2.1.1.1.
3.2.1.1.2.
3.2.1.1.3.

6,26

takoj

Opcija OUR*

dodatno 8,35

takoj

Nepopolni nalog

dodatno 5,00

takoj

Nujno plačilo

dodatno 3,00

takoj

3.2.1.1.4.

Prejeto plačilo

3.2.1.2.

Nakazilo nad 50.000,00 EUR

3.2.1.2.1.

Opcija OUR*

2,50

takoj

10,00

takoj

dodatno 8,35

takoj

3.2.1.2.2.

Nepopolni nalog

dodatno 5,00

takoj

3.2.1.2.3.

Nujno plačilo

dodatno 3,00

takoj

3.2.1.2.4.

Prejeto plačilo

2,50

takoj

10,00

takoj

3.2.2.

Papirno poslovanje – na bančnem okencu

3.2.2.1.

Nakazila do 50.000,00 EUR

3.2.2.1.1.

Opcija OUR*

dodatno 15,00

takoj

3.2.2.1.2.

Nepopolni nalog

dodatno 10,00

takoj

3.2.2.1.3.

Nujno plačilo

dodatno 6,00

takoj

3.2.2.1.4.

Prejeto plačilo

2,50

takoj

3.2.2.2.

Nakazila nad 50.000,00 EUR

50,00

takoj

3.2.2.2.1.

Opcija OUR*

dodatno 15,00

takoj

3.2.2.2.2.

Nepopolni nalog

dodatno 10,00

takoj

3.2.2.2.3.

Nujno plačilo

dodatno 6,00

takoj

3.2.2.2.4.

Prejeto plačilo
2,50
takoj
*OUR-nadomestilo za kritje stroškov prejemnika plačila (vse nastale stroške tako svoje banke kot
banke prejemnika plačila krije nalogodajalec oz. plačnik).

4.

OSTALA NADOMESTILA

Zap.št. Naziv storitve
4.1.

4.1.1.

4.1.2.

Znesek nadomestila v EUR
fiksni znesek
v%
min.

Izvršitev sodnih in upravnih sklepov o izvršbi
vodenje, obdelava in vsako prvo nakazilo po
izvršnici oz. sklepu in po vsakem dolžniku na sklepu
na račun upnika
vsako naslednje delno nakazilo po izvršnici oz.
sklepu in po vsakem dolžniku na sklepu na račun
upnika
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max.

Frekvenca
obračuna

25,00

takoj

10,00

takoj

4.1.5.

vodenje, obdelava in vsako prvo nakazilo po
izvršnici oz. sklepu in po vsakem dolžniku na sklepu
na račun primarne banke
vsako naslednje delno nakazilo po izvršnici oz.
sklepu in po vsakem dolžniku na sklepu na račun
primarne
vsako naslednje delno nakazilo po izvršnici oz.
sklepu in po vsakem dolžniku na sklepu istega dne

4.2.

Unovčenje menice

4.3.

Izvršitev sklepa o dedovanju

4.3.1.

obdelava sklepa

8,40

takoj

4.3.2.

nakazilo/izplačilo vsakemu dediču

5,10

takoj

4.4.

Plačilo stroškov pogreba iz sredstev na računu
Predčasna prekinitev obročnega varčevanja in
varčevanja v NSVS
Izdelava prepisov, izpisov kartic, mikrofilmskih
izpisov dokumentov / od strani

8,40

takoj

8,40

takoj

2,00

takoj

4.7.

Izdaja raznih potrdil o stanju na računu

6,70

takoj

4.8.

6,70

takoj

0,20

takoj

8,40

takoj

4.12.

Neupravičena reklamacija
Fotokopije raznih dokumentov na željo komitenta
/stran
Izdaja potrdila o prilivu plače za pridobitev
kredita pri drugi banki
Izračun obresti, ki niso predmet bančnega
poslovanja / od vrstice
Gotovinsko izplačilo priliva iz prehodnega računa
banke

4.13.

Izdaja izjav in potrdil

4.1.3.

4.1.4.

4.5.
4.6.

4.9.
4.10.
4.11.

17,00

takoj

9,00

takoj

1,60

takoj

8,40

0,30

3,60

takoj

4,20

takoj

4.13.1. do 20.000,00 EUR

15,00

takoj

4.13.2. nad 20.000,00 EUR

30,00

takoj

4.14.

Gotovinsko poslovanje

4.14.1. polog na TRR

brez nadomestila

4.14.2. izplačilo s TRR

brez nadomestila

4.15.

Zamenjava gotovine
Zamenjava bankovcev za bankovce / od zneska
4.15.1. menjave
Zamenjava kovancev za bankovce ali bankovcev za
kovance ali kovancev za kovance / od zneska
4.15.2. menjave

4.16.

Pošiljanje numizmatičnih vrednosti v RS

4.17.

Pošiljanje numizmatičnih vrednosti v tujino

dejanski stroški
poštnine + 5,00
EUR po pošiljki
dejanski
stroški poštnine +
20,00 EUR po
pošiljki
dejanski stroški
poštnine + 40,00
EUR po pošiljki

4.17.1. za države EU

4.17.2. izven EU
Potrdilo o opravljeni transakciji na zahtevo
4.18.
plačnika/prejemnika
Posredovanje informacij o opravljeni plačilni
4.19.
transakciji
4.20.
4.21.

Obvestilo o zavrnitvi plačilnega naloga
Preklic kreditnega plačilnega naloga pred
izvršitvijo

4.22.

Reklamacije in storitve po poizvedbah

4.23.

Nakazilo na račun stečajnega upravitelja
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0,50

1,00

takoj

2,00

1,00

takoj

takoj

takoj

takoj

1,00

takoj

1,00

takoj

1,00

takoj

6,70

takoj

10,00

takoj

1,60

takoj

na predlog
Posebne storitve in posegi na zahtevo komitenta strokovne službe

4.24.
4.25.

takoj

Obravnava zahtevka ZPIZ za vračilo pokojnine
takoj
4,00
Od storitev navedenih pod točko 4.9., 4.11. in 4.14. se obračuna davek na dodano vrednost v skladu z
Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2014, 2015 v višini 22 % razen, če so
storitve v neposredni povezavi z opravljanjem plačilnega prometa.

5.

POSLOVANJE S PLAČILNIMI KARTICAMI

Zap.št.

Naziv storitve

5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.

5.1.12.
5.1.13.

PLAČILNA KARTICA ACTIVA MAESTRO
Letna članarina
Letna članarina za pooblaščenca
Blokada kartice
izdaja kartice Activa Maestro in PIN številke
pooblaščencem
Predčasna zamenjava kartice
Neupravičena reklamacija
dvig gotovine na bančnem okencu članic sistema
Active
dvig gotovine na prodajnem mestu
dvig gotovine na enotah Pošte Slovenije*
dvig gotovine na bančnih avtomatih izven euro
območja
dvig gotovine na bančnih avtomatih v euro
območju
Začasna sprememba limita poslovanja
Trajna sprememba limita poslovanja

5.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5. 2.5.
5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.
5.2.9.
5.2.10.
5.2.11.
5.2.12.
5.2.13.

* Nadomestilo se ne plačuje na tistih enotah Pošte Slovenije, kjer v kraju ni bančne enote oziroma
bančnega avtomata.
PLAČILNA KARTICA ACTIVA MASTERCARD
Letna članarina
16,30
Letna članarina za pooblaščenca
16,30
Blokada kartice
8,50
Predčasna zamenjava kartice
6,50
Izredno naročilo kartice
14,80
Neupravičene reklamacije za nakupe v državi
1,60
Neupravičene reklamacije za nakupe v tujini
2,50
Dvig gotovine na bančnih okencih
5,00
7,70
Dvig gotovine na bančnih avtomatih
5,00
5,90
Izpis prometa več kot enkrat mesečno v državi
1,00
Izpis prometa več kot enkrat mesečno v tujino
2,00
Začasna sprememba limita poslovanja
3,50
Trajna sprememba limita poslovanja
3,50

letno
letno
takoj
takoj
takoj
takoj
takoj
takoj
takoj
takoj
takoj
takoj
takoj

ZLATA PLAČILNA KARTICA ACTIVA
MASTERCARD
Letna članarina
Letna članarina za pooblaščenca
Blokada kartice
Predčasna zamenjava kartice
Izredno naročilo kartice
Neupravičene reklamacije za nakupe v državi
Neupravičene reklamacije za nakupe v tujini

letno
letno
takoj
takoj
takoj
takoj
takoj

5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.
5.1.8.
5.1.9.
5.1.10.
5.1.11.

5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.
5.3.7.

Znesek nadomestila v EUR
fiksni znesek
v%
min.
max.
ni članarine
ni članarine
6,50

takoj

3,00

takoj
takoj
takoj

5,00
1,60
2,00
2,00
1,60

takoj
takoj
takoj

1,80

takoj

brez nadomestila
3,50
3,50

takoj
takoj

58,70
58,70
14,80
12,50
14,80
1,60
2,50
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Frekvenca
obračuna

5.3.8.
5.3.9.
5.3.10.
5.3.11.
5.3.12.
5.3.13.
5.4.
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
5.5.
5.5.1.
5.5.1.1.
5.5.1.2.
5.5.2.
5.5.2.1.
5.5.2.2.
5.6.
5.6.1.
5.6.2.
5.6.3.
5.6.4.

6.

Dvig gotovine na bančnih okencih
Dvig gotovine na bančnih avtomatih
Izpis prometa več kot enkrat mesečno v državi
Izpis prometa več kot enkrat mesečno v tujino
Začasna sprememba limita poslovanja
Trajna sprememba limita poslovanja
ZAMENJAVA PLAČILNE KARTICE ACTIVA
MASTERCARD ZA ZLATO ACTIVA
MASTERCARD
Preostanek veljavnosti kartice
od 12 do 10 mesecev
od 9 do 6 mesecev
od 5 do 3 mesece
DRUGE STORITVE ZA PLAČILNO KARTICO
ACTIVA MASTERCARD
Izdaja nadomestne kartice
Center za izdajo se nahaja v ZDA
Center za izdajo se nahaja izven ZDA
Hitro avansiranje
Center za izdajo se nahaja v ZDA
Center za izdajo se nahaja izven ZDA
ZAHTEVEK ZA DOKUMENT
Zahtevek za dokument v tujini za zneske nad 10
USD
Zahtevek za dokument v Sloveniji (prodajna
mesta Plasis, NLB)
Zahtevek za dokument znotraj sistema Activa
Stroški blokacije zaradi preseženega zneska
zaupanja in prehoda v nedovoljeno stanje

5,00
5,00

6.3.

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.

7.

takoj
takoj
takoj
takoj

80,00
112,80

takoj
takoj

54,30
79,30

takoj
takoj

8,50

takoj

2,20
brez nadomestila

takoj

dejanski stroški

takoj

25,00

Frekvenca
obračuna
takoj
takoj

brez nadomestila

12,10
12,10
0,50
brez nadomestila
brez nadomestila
brez nadomestila
brez nadomestila
brez nadomestila
brez nadomestila

takoj
takoj
mesečno

takoj
mesečno

DEVIZNO POSLOVANJE

Zap.št. Naziv storitve
7.1.

doplačilo
33,90
42,10
49,90

Znesek nadomestila v EUR
fiksni znesek
v%
min.
max.
16,50

Pristopnina za DBS NET
Pristopnina za DBS NET z aktiviranjem uporabe
generatorja enkratnih gesel
Pristopnina za DBS NET (za učence, dijake in
študente)
Pristopnina za DBS NET z aktiviranjem uporabe
generatorja enkratnih gesel (za učence, dijake in
študente)
Aktiviranje uporabe generatorja enkratnih gesel
Nadomestilo za uporabo DBS NET
Nadomestilo za uporabo DBS NET – učenci, dijaki,
študentje, imetniki DBS zlatega računa
Pristopnina za storitev e-računi
Posredovanje e-prijave/e-odjave
Posredovanje e-računa s prilogami prejemniku
Pristopnina za mDBS
Nadomestilo za uporabo mDBS

6.2.

1,00
2,00
3,50
3,50

takoj
takoj
takoj
takoj
takoj
takoj

SPLETNO IN MOBILNO BANČNIŠTVO

Zap.št. Naziv storitve
6.1.

7,70
5,90

1.

Znesek nadomestila v EUR
fiksni znesek
v%
min.
max.

TUJA GOTOVINA
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Frekvenca
obračuna

7.1.1.

Odkup tuje gotovine od fizičnih oseb

7.1.2.

Prodaja tuje gotovine fizičnim osebam

7.1.3.

Zamenjava bankovcev izločenih iz obtoka
ČEKI, KREDITNA PISMA IN DRUGI
VREDNOSTNI PAPIRJI

5,00

4,50

takoj

Izplačilo v domači valuti od izplačanega zneska
Inkaso bankovcev, čekov, in drugih vrednostnih
papirjev
- za fizične osebe (za vsako potrdilo o inkasu)

1,00

4,50

takoj

7.2.
7.2.1.

7.2.2.

8.

brez nadomestila
brez nadomestila

4,50

SMS OBVEŠČANJE

Zap.št.

Naziv storitve

8.1.

8.1.2.

DBS VARNOST SMS-OBVESTILO
SMS obvestilo o opravljenih transakcijah s plačilno
kartico Activa Maestro
SMS obvestilo o opravljenih transakcijah s plačilno
kartico Activa MasterCard

8.2.

DBS INFO SMS-OBVESTILO

8.2.1.

SMS-obvestilo o prilivu na transakcijski račun

8.1.1.

takoj

Znesek nadomestila v EUR
fiksni znesek
v%
min.
max.

Frekvenca
obračuna
mesečno

1,00

mesečno

1,00

0,15

takoj

II. KREDITI PREBIVALSTVU
Zap.št. Naziv storitve

Znesek nadomestila v EUR
fiksni
znesek
v % min.
max.

KOMITENT
1.
1.1.

POTROŠNIŠKI KREDIT V DOMAČI VALUTI
kratkoročni (do 12 mesecev)

fiksni
znesek

v%

min.

max.

NEKOMITENT

1,2

20,00 250,00

2,0

40,00

500,00

2,0

50,00

500,00

1.2.

dolgoročni (nad 12 mesecev)

1,5

25,00 250,00

1.3.

hitri kredit na osebnem računu
STANOVANJSKI KREDIT V DOMAČI
VALUTI
do 120 mesecev, v primeru zavarovanja pri
zavarovalnici

1,3

25,00

1,2

30,00 295,00

1,2

60,00

495,00

do 360 mesecev
GOTOVINSKI STANOVANJSKI KREDIT V
DOMAČI VALUTI

1,5

30,00 495,00

1,5

60,00

700,00

do 360 mesecev
KRATKOROČNI KREDITI V DOMAČI
VALUTI NA PODLAGI ZASTAVE
VREDNOSTNIH PAPIRJEV
priprava dodatka h kreditni in zastavni
pogodbi v primeru spremembe zastave
vrednostnih papirjev
priprava dodatka h kreditni in zastavni
pogodbi v primeru prodaje zastav. vred.
papirjev in ponovni zastavi novih/drugih
vrednostnih papirjev
PREMOSTITVENI KRATKOROČNI
KREDITI V DOMAČI VALUTI NA
PODLAGI ZASTAVE DEPOZITA
NADOMESTILO ZA OPRAVLJANJE
KREDITNIH POSLOV PO POOBLASTILU
PRAVNIH OSEB

2,5 200,00 695,00

3,0 400,00

995,00

1,00 100,00 500,00

1,00 100,00

500,00

max.
3,0

max.
3,0

2.
2.1.
2.2.
3.

4.

4.1.

4.2.

5.

6.

30,00

30,00

90,00

90,00

Po dogovoru
7.

PREDČASNO VRAČILO
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7.1.

krediti, odobreni do 9. 8. 2010

7.2.

krediti z referenčno obrestno mero

7.3.

krediti z nominalno obrestno mero

10.

NADOMESTILO ZA SPREMEMBO
KREDITNE POGODBE
NADOMESTILO ZA VPIS ZASTAVNE
PRAVICE, STROŠKI IZBRISA, OSTALI
STROŠKI
STROŠKI OPOMINA ZA KREDITE

10.1.

prvi opomin

10.2.

drugi opomin

10.3.

tretji opomin

11.

STROŠKI SPREMEMBE ZASTAVLJENIH
TERJATEV IZ INVESTICIJSKIH
KUPONOV VZAJEMNIH SKLADOV

12.

STROŠKI SPREMEMBE OBRESTNE
MERE NA ŽELJO KREDITOJEMALCA

8.
9.

50 % stroškov
odobritve
brez
stroškov
1 % zneska predčasno
odplačanega kredita/glavnice, če
kreditojemalec predčasno odplača
kredit več kot eno leto pred končno
dospelostjo kreditne pogodbe in če
vsota predčasnih odplačil v
obdobju dvanajstih mesecev
presega 10.000,00 EUR

50 % stroškov
odobritve
brez
stroškov
1 % zneska predčasno
odplačanega kredita/glavnice, če
kreditojemalec predčasno odplača
kredit več kot eno leto pred končno
dospelostjo kreditne pogodbe in če
vsota predčasnih odplačil v
obdobju dvanajstih mesecev
presega10.000,00 EUR

0,5 % zneska predčasno
odplačanega kredita , če je do
končne dospelosti kreditne
pogodbe eno leto ali manj kot eno
leto

0,5 % zneska predčasno
odplačanega kredita , če je do
končne dospelosti kreditne
pogodbe eno leto ali manj kot eno
leto

1,0

25,00

250,00

dejanski
stroški

1%

25,00

v%

min.

250,00

dejanski
stroški

največ
5,00
največ
5,00
največ
5,00

največ
5,00
največ
5,00
največ
5,00

10,00

10,00

150,00

150,00

III. KREDITI ZA KMETIJSKO DEJAVNOST
Zap.št. Naziv storitve
fiksni
znesek

Znesek nadomestila v EUR
fiksni
v % min.
max.
znesek

KOMITENT
1.
2.

3.
4.
5.

KRATKOROČNI KREDIT V DOMAČI
VALUTI
DOLGOROČNI KREDIT V DOMAČI
VALUTI
KREDIT, ZAVAROVAN Z ODSTOPOM
TERJATEV IZ NASLOVA NEPOVRATNIH
SREDSTEV (SUBVENCIJE,…)
NADOMESTILO ZA SPREMEMBO
KREDITNE POGODBE
STROŠKI SPREMEMBE OBRESTNE
MERE

NEKOMITENT

1,2

25,00 400,00

2,0

45,00

1,5

30,00 800,00

2,0

55,00 1.000,00

1,5

25,00 800,00

1,5

25,00

800,00

25,00 250,00

1,0

25,00

250,00

150,00

6.1.

6.2.

500,00

150,00
v%

6.

max.

min.

REVOLVING KREDIT
od 0,35 % do 0,65 % od zneska odobrenega kredita, ob
odobritvi.
odobritev
Višina nadomestila je odvisna od ročnosti odobrenega kredita.
Višina nadomestila je določena z vsakokratno veljavnim
Sklepom o višini obrestnih mer DBS. Stroški se obračunavajo
stroški vodenja neizkoriščenega dela kredita mesečno od zneska neizkoriščenega dela kredita.
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91,00

IV. GARANCIJE IN AVALIRANE MENICE
Zap.št. Naziv storitve
fiksni znesek
1.

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Kratkoročne garancije
storitvene garancije
(za dobro izvedbo del, resnost ponudbe za
odpravo napak v garancijskem roku)
plačilne garancije
(za vračilo avansa, za zavarovanje plačila
carine za plačilo najemnine, za zavarovanje
plačila..)

Znesek nadomestila v EUR
v%

od 0,45 % do 1,0 % od zneska
odobrene garancije, ob odobritvi

od 0,45 % do 1,1 % od zneska
odobrene garancije, ob odobritvi
1,35 % od zneska odobrene
supergarancije, ob odobritvi
od 0,75 % do 1,1 % od zneska
odobrene garancije, ob odobritvi

supergarancije
garancije za zavarovanje vračila kreditov in
depozitov med pravnimi osebami
Garancijska nadomestila za izdane garancije
pod točko 1. (od 1.1. do 1.4.)

min.

max.

54,00

75,00
214,00
107,00

od 0,35 % do 0,75 % trimesečno
od stanja garancije
54,00
od 0,45 % do 0,9 % trimesečno
za plačilne garancije
od stanja garancije
59,00
od 0,85 % do 1,3 % trimesečno
za supergarancije
od stanja garancije
54,00
za garancije za zavarovanje vračila kreditov in
od 0,65 % do 1,3 % trimesečno
depozitov
od stanja garancije
54,00
Garancijsko nadomestilo se zaračuna vsake tri mesece od takratnega stanja garancije. Vsako začeto četrtletje se
računa kot celota. Izjemoma lahko banka opusti obračun, če je zapadlost v roku 10-tih delovnih dni v novem četrtletju.
za storitvene garancije

Dolgoročne garancije
storitvene garancije
(za dobro izvedbo del, za odpravo napak v
garancijskem roku)
plačilne garancije
(za vračilo avansa, za zavarovanje plačila
carine, za plačilo najemnine)

od 0,45 % do 1,1 % od zneska
odobrene garancije, ob odobritvi
od 0,55 % do 1,2 % od zneska
odobrene garancije, ob odobritvi
1,5 % od zneska odobrene
garancije, ob odobritvi
od 0,85 % do 1,3 % od zneska
odobrene garancije, ob odobritvi

supergarancije
garancije za zavarovanje vračila kreditov in
depozitov
Garancijska nadomestila za izdane garancije
pod točko 3. (od 3.1 do 3.4)

91,00

96,00
235,00
161,00

od 0,45 % do 1,3 % trimesečno
od stanja garancije
38,00
od 0,55 % do 1,3 % trimesečno
za plačilne garancije
od stanja garancije
54,00
od 0,85 % do 1,6 % trimesečno
za supergarancije
od stanja garancije
54,00
za garancije za zavarovanje vračila kreditov in
od 0,7 % do 1,1 % trimesečno od
depozitov
stanja garancije
54,00
Garancijsko nadomestilo se zaračuna vsake tri mesece od takratnega stanja garancije. Vsako začeto četrtletje se
računa kot celota. Izjemoma lahko banka opusti obračun, če je zapadlost v roku 10-tih delovnih dni v novem četrtletju.
za storitvene garancije

5.

Izdaja izjave

5.1.

o možnosti pridobitve garancije

enkratno, ob izdaji

107,00 3.210,00

5.2.

o možnosti pridobitve kredita

107,00 3.210,00

6.

Avali na menicah

enkratno, ob izdaji
od 1,1 % do 2,1 % trimesečno,
zaračuna se ob izdaji avala na
menici in nato vsake tri mesece
vnaprej

7.

Garancija za izdajo obveznic

8.

Odobritev garancijskega okvira

po pogodbi
0,3 % od zneska odobrenega
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54,00

3.300,00

garancijskega okvira, ob odobritvi
8.1.

izdaja garancije znotraj garanc. okvira

8.2.

izdaja posamezne izjave znotraj gar.okvira

9.

Unovčitev garancije

0,3 % do 0,5 % od zneska
garancije, ob izdaji
0,3 % do 0,5 % od zneska izjave,
ob izdaji
od 1,1 % do 2,1 % od zneska
garancije

40,00
35,00
96,00

V. DRUGE STORITVE PRI POSLOVANJU KMETOV
Zap.št. Naziv storitve

1.

Sprememba kreditnih pogojev pri revolving
kreditih

2.

Obravnavanje kreditnega ali garancijskega
zahtevka znotraj 5 delovnih dni

3.
4.

Izdaja ponudbe za poslovno sodelovanje
Zahtevek za predložitev računovodskih
izkazov (bilance)

5.

Nadomestilo za vpis zastavne pravice

6.
7.

Izdaja oz. namera o izbrisni pobotnici
Stroški cenitve nepremičnine za zavarovanje
pogodbe

7.1.

ob sklenitvi

7.2.
8.

vsako naslednje leto
Nadomestilo za nesklenitev že odobrenega
zahtevka

9.

Nadomestilo za spremembo nostro garancij

9.1.

brez obravnave na KO

9.2.

z obravnavo na KO
Uveljavljanje zahtevkov za subvencioniranje
obresti od kreditov za financiranje tekočega
poslovanja- REGRES
Predčasno vračilo kredita
(nadomestilo se ne zaračunava pri kreditih
zavarovanih z nepovratnimi sredstvi in pri
kreditih, ki se poplačujejo z novo odobrenimi
krediti v okviru skupine DBS)
Analiza finančnega stanja in uspešnosti
poslovanja pravne osebe oz.izdelave
bonitete

10.

11.

12.

12.1.

- brez izdelave pogodbe

12.2.
13.

- po pogodbi
Izdelava mnenja o ekonomski upravičenosti
investicije

13.1.

- brez izdelave pogodbe

Znesek nadomestila v EUR
fiksni znesek
v % min.
od 0,15 % do 0,75 % od
stanja glavnice kredita, ob
spremembi
107,00
2x nadomestilo odobritve
glede na vrsto kredita oz.
garancije, ob odobritvi

268,00

110,00 enkratno
100,00
120 % dejanskih stroškov
110,00

200,00
150,00
50 % stroškov
60,00

80,00

60,00

120,00

1,1 % od zneska regresiranih
obresti
10,00

0,55 % od zneska
predčasnega vračila

200,00

od 50,00 EUR do
200,00 EUR
odvisno od
stopnje
zahtevnosti
storitve
v skladu s
pogodbo

0,35 % od predračunske
vrednosti
1,1 % od predračunske
vrednosti

13.2.

- s pogodbo

14.

Izdelava ocene projektov

po pogodbi

15.

Odkup terjatev
Opravljanje kreditnih poslov v imenu in za
račun pravnih oseb

po pogodbi

16.

max.

po pogodbi
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2.200,00
4.100,00

17.

Opravljanje storitev po pogodbi v zvezi z
investicijskimi projekti strank za trg

18.

Izdelava denarnih tokov

200,00

19.

Izdelava amortizacijskega načrta

300,00

20.

Unovčenje menice – za kredite banke

21.

Odpoved pogodbe

22.

Prenos pogodbe v izvržbo

23.

Opomini

23.1.

prvi opomin

11,00

23.2.

drugi opomin

22,00

23.3.

naslednji opomin

24.

Stroški preknjižbe – napačen sklic

25.

Pošiljanje dokumentov na zahtevo komitenta
20,00
Davek na dodano vrednost se obračuna v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto
2014, 2015 v višini 22 % za storitve, ki so navedene pod točkami 12.2., 13.2., 14. in 16. Pri točkah 15., 17. in 25. je
obračun davka odvisen od vrste posla.

po pogodbi

60,00
60,00
100,00

33,00
20,00 EUR za
vsako partijo
posebej

VI. TREZORSKO POSLOVANJE
Zap.št. Naziv storitve
1.

NADOMESTILA ZA DEPO

1.1.

Odprti depoji

Znesek nadomestila v EUR
fiksni znesek
v%

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

max.

Frekvenca
obračuna
letno

8,40 EUR in 1,00 EUR za
vsako opravljeno
transakcijo

v hrambi in upravljanju - hranilna
knjižica
1.2.

min.

Zaprti in zapečateni depoji v hrambi
zapečateni paketi in kuverte z
označeno vrednostjo
zapečatene kuverte z rezervnimi ključi
blagajn in trezorjev

0,9 od
označene
vrednosti

8,40

83,50

6,30 EUR; in 1,00 EUR od
opravljene transakcije;

vnaprej
vnaprej

1,5 od
Depo dragocenosti – hramba
vrednosti
Davek na dodano vrednost se obračuna v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2014, 2015 v višini 22 % za vse navedene vrste storitev.

vnaprej

VII. KOMISIJSKI POSLI
Zap.št. Naziv storitve

Znesek nadomestila v EUR
fiksni znesek
v%
min.

max.

Frekvenca
obračuna

1.

STROŠKI OPOMINJANJA ZA KREDITE

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

prvi opomin
drugi opomin
tretji opomin
vsak naslednji opomin
STROŠKI SKLENITVE DODATKA K
POGODBI

5,00
8,50
10,50
10,50

takoj
takoj
takoj
takoj

reprogram s sklenitvijo aneksa
STROŠKI PREDČASNEGA VRAČILA
KREDITA
predčasno poplačilo kredita v celoti
IZDELAVA FOTOKOPIJ DOKUMENTOV
PO ŽELJI KOMITENTOV, TISKANJE
KARTIC ALI IZPISKOV / NA STRAN

42,00

takoj

42,00

takoj

0,20

takoj

2.

3.

4.
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5.
6.

IZDAJA RAZNIH POTRDIL / NA STRAN
6,70
IZDELAVA, IZPIS AMORTIZACIJSKEGA
NAČRTA
20,00
Vse ostale tarife oz. odstotki provizij za posle, ki jih banka opravlja v tujem imenu in za tuj račun, niso
predmet tega pravilnika in so določene v pogodbi med banko in naročnikom storitev.

takoj
takoj

Tarife v točkah 1. do 3. se pričnejo uporabljati s prenosom vodenja kreditov v tujem imenu in za tuj
račun na novo programsko podporo.
Davek na dodano vrednost se obračuna v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2014, 2015 v višini 22 % za vse navedene vrste storitev.

VIII. POSLOVANJE S FINANČNIMI INSTRUMENTI ZA PREBIVALSTVO IN KMETE
Zap.št. Naziv storitve
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.

1.2.

1.3.

1.4.
1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

Znesek nadomestila v EUR
fiksni znesek
v%
min.
max.
POSREDOVANJE PRI NAKUPU IN PRODAJI DOMAČIH FINANČNIH INSTUMENTOV
Nadomestilo za borzno posredovanje v zvezi s finančnimi
instrumenti
Osnovno nadomestilo
0,80
Najnižje nadomestilo
12,50
Osnovno nadomestilo se obračuna od vrednosti transakcije. Navedeno nadomestilo predstavlja nadomestilo banke,
poleg tega nadomestila pa se pri poslih posredovanja obračunajo še dejanski stroški Ljubljanske borze d. d.,
Ljubljana (v nadaljevanju borza) in dejanski stroški Centralne Klirinško depotne družbe d. d., Ljubljana (v
nadaljevanju KDD).
Nadomestilo za odpiranje trgovalnega računa in nadomestilo za enoletno vodenje računa finančnih
instrumentov pri KDD
odpiranje računa pri KDD
13,77
enoletno vodenje računa pri KDD
6,51
Navedeno nadomestilo predstavlja skupno nadomestilo, ki ga stranka plača banki za opravljeno storitev in je
sestavljeno iz nadomestila KDD in nadomestila banke.
Kadar član KDD zaračunava nadomestilo za obdobje, ki je krajše od enega leta, banka zaračuna sorazmerni del
nadomestila.
Nadomestilo za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov
Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov znaša za:
lastniški finančni instrumenti in
0,00222 %
povprečnega mesečnega
stanja finančnih instrumentov
investicijski kuponi
0,00158 %
povprečnega mesečnega
dolžniški finančni instrumenti
stanja finančnih instrumentov
Banka obračunava nadomestilo za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov pri KDD četrtletno. V kolikor skupni
znesek nadomestila za posamezno četrtletje za posamezni račun ne preseže 10,00 EUR, se nadomestilo ne
obračuna v tem četrtletju temveč v naslednjem četrtletju za celotno obdobje od datuma zadnjega obračuna dalje,
vendar najpozneje v zadnjem četrtletju, ne glede na višino tako obračunanega nadomestila. Minimalno letno
nadomestilo za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov znaša 5,00 EUR.
Nadomestilo za vzdrževanje stanj se obračuna tudi ob zaprtju računa za obdobje od zadnjega obračuna do datuma
zaprtja računa.
Nadomestilo za prenos finančnih instrumentov
Posamezen prenos finančnega instrumenta z računa imetnika pri KDD na računa istega imetnika pri članu KDD na
podlagi naloga imetnika.
Nadomestilo za posamezen prenos
2,20
Prenos finančnega instrumenta z računa imetnika pri članu KDD na račun istega imetnika pri drugem članu KDD
na podlagi njegovega naloga
Število nematerializiranih finančnih instrumentov
1 - 499
11,00
500 - 4.999
14,87
5.000 - 9.999
23,40
nad 10.000
48,75
Nadomestilo se zaračuna le, kadar se finančni instrumenti prenesejo iz računa imetnika, ki ga vodi član KDD 1K
(banka).
Prenos finančnih instrumentov, ki pomeni spremembo imetnika finančnega instrumenta, z računa ali na račun
imetnika pri članu KDD na podlagi naloga
za finančne instrumente, s katerimi se trguje na organiziranem trgu
6,60 EUR + 0,0374 % od
11,00 850,00
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vrednosti transakcije

1.4.4.

1.4.5.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

za finančne instrumente, s katerimi se ne trguje na organiziranem
trgu
Število nematerializiranih finančnih instrumentov
1 - 499
11,00
500 - 4.999
14,87
5.000 - 9.999
23,40
nad 10.000
48,75
Nadomestilo se zaračuna vsaki pogodbeni stranki posebej.
Prenos finančnih instrumentov, ki pomenijo spremembo imetnika finančnega instrumenta z/na račun imetnika pri
članu KDD izven organiziranega trga na podlagi naloga imetnika, pri čemer je zagotovljena sočasna poravnava
izpolnitve obveznosti (OTC-DVP)
6,60 EUR + 0,0429 % od
vrednosti transakcije
11,00 850,00
Prenos finančnih instrumentov na podlagi dedovanja
Prenos na posameznega dediča
9,18
Nadomestilo za prenos finančnih instrumentov predstavlja skupno nadomestilo, ki ga stranka plača banki za
opravljene storitve in je sestavljena iz nadomestila KDD in nadomestila banke.
Nadomestilo se zaračuna le, kadar se finančni instrumenti prenesejo iz računa imetnika, ki ga vodi član KDD 1K
(banka).
Nadomestilo za izvedbo postopka vpisa ali izbrisa tretjih na finančnih instrumentih in drugih pravnih
dejstvih (zastavna pravica, pravica užitka predkupna pravica, odkupna pravica, prepoved razpolaganja,…)
za finančne instrumente, ki so uvrščeni v trgovanje na
6,60 EUR + 0,0374 % od
organiziranem trgu
vrednosti transakcije
11,00 850,00
za finančne instrumente, ki niso uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu
Število nematerializiranih finančnih instrumentov
1 - 499
11,00
500 - 4.999
14,87
5.000 - 9.999
23,40
nad 10.000
48,75
Navedeno nadomestilo predstavlja skupno nadomestilo, ki ga stranka plača banki za opravljeno storitev in je
sestavljeno iz nadomestila KDD in nadomestila banke.
Nadomestilo za polog in dvig materializiranih vrednostnih papirjev
Nadomestilo za polog ali dvig posameznega vrednostnega papirja
od nominalne vrednosti vrednostnega papirja
0,10 8,50
417,50
Investicijsko svetovanje
Svetovalna ura za investicijsko svetovanje
100,00
Nadomestilo za sprejem prevzemne ponudbe
Nadomestilo za sprejem prevzemne ponudbe
8,50
Navedeno nadomestilo predstavlja nadomestilo banke, ki ga stranka plača banki za opravljanje storitve in sicer
sprejem ponudbe za odkup ponudnikov, katere predmet so nematerializirani finančni instrumenti.
Druge storitve
Izdelava posebnih izpisov
dodatni izpis prometa

2.
2.1.

2,80 EUR + 4,48
ali stanja na računu/ stran
EUR
izstavitev potrdila o vpisu ali izbrisu zastavne pravice
8,00
Vpis v register dobro poučenih investitorjev
100,00
Davek na dodano vrednost se obračuna v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto
2014, 2015 v višini 22 % za storitve pod zap. štev. 1.6., 1.7., 1.8. ter za storitev vpisa v register dobro poučenih
investitorjev pod zap. štev. 1.9.
V primeru posebnega pogodbenega sodelovanja s stranko lahko banka spremeni višino nadomestila za opravljeno
storitev v zvezi s finančnimi instrumenti.
Deželna banka Slovenije d. d. in stranka se lahko o stroških borznega posredovanja dogovorita tudi drugače.
Deželna banka Slovenije d. d. si pridržuje spremeniti cenik brez predhodnega obvestila. Vsakokratni veljavni cenik je
objavljen na spletni strani banke www.dbs.si.
POSREDOVANJE PRI NAKUPU IN PRODAJI TUJIH FINANČNIH INSTRUMENTOV
Nadomestilo banke
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2.2.

2.3.

2.4.

Vrednost posla
do 10.000,00 EUR
0,80
20,00
od 10.000,00 EUR do 20.000,00 EUR
0,70
20,00
od 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR
0,60
20,00
od 40.000,00 EUR do 400.000 EUR
0,50
20,00
nad 400.000,00 EUR
0,25
20,00
Osnovno nadomestilo za tuje dolžniške finančne instrumente (obveznice) znaša 0,3 % od vrednosti transakcije,
najmanj 60,00 EUR oziroma po dogovoru.
Stroški prenosa obveznic se obračunajo po tarifi tujega skrbnika.
Stroški tujega borznega posrednika se obračunavajo skladno z vsakokrat veljavno tarifo teh institucij in se
obračunavajo od vrednosti transakcije.
Provizija skrbniške banke
Strošek transakcije predstavlja strošek banke v skladu z njeno tarifo skrbnice povečan za neposredne stroške v EUR
glede na trg poravnave.
Mesečno nadomestilo za stroške ležarine za tuje VP znaša 0,08 % od povprečne tržne vrednosti portfelja p.a.
Provizija se obračuna trimesečno za nazaj.
Ostale storitve skrbniške banke se obračunajo po ceniku banke skrbnice za opravljanje skrbniških storitev na tujih
trgih.
Banka obračunava stroške ležarine finančnih instrumentov četrtletno. V kolikor skupni znesek ležarine za posamezno
četrtletje za posamezni račun ne preseže 10,00 EUR se ležarina ne obračuna v tem četrtletju temveč v naslednjem
četrtletju za celotno obdobje od datuma zadnjega obračuna dalje, vendar najpozneje v zadnjem četrtletju, ne glede
na višino tako obračunane ležarine. Minimalna letna ležarina finančnih instrumentov znaša 6,00 EUR.
Stroški ležarine finančnih instrumentov se obračunajo tudi ob zaprtju računa za obdobje od zadnjega obračuna do
datuma zaprtja računa.
Nadomestilo za odpiranje trgovalnega računa in nadomestilo za enoletno vodenje trgovalnega računa s
tujimi finančnimi instrumenti
odpiranje računa
13,77
enoletno vodenje računa
6,50
Navedeno nadomestilo predstavlja nadomestilo, ki ga stranka plača banki za opravljeno storitev.
Kadar banka zaračunava nadomestilo za obdobje, ki je krajše od enega leta, zaračuna sorazmerni del nadomestila.
Nadomestila tujih izpolnitvenih pomočnikov po trgih
Posredniška provizija tujega borznega posrednika - AK Jensen Inc
Od vrednosti transakcije
Drugi stroški
Zahodna Evropa
Avstrija (Dunaj)
0,10 %
Belgija (Bruselj)
0,039 %
Danska (Copenhagen)
0,039 %
Finska (Helsinki)
0,039 %
Francija (Pariz)
0,039 % 0,20 % davek na transakcijo (FTT)
Grčija (Atene)
0,15 % Registracijski stroški: 0,06 %
Prodajni davek: 0,15 % pri prodaji
Irska (Dublin)
0,07 % Stamp Duty: 1,00 % pri nakupu
PTM-Levy: 1,25 EUR za posle nad 12.697 EUR
Italija (Milano)
0,039 % 0,12 % davek na transakcijo (FTT)
London (SETS+SETSMM + IOB +
0,039 % Stamp Duty: 0,50 % pri nakupu
DTS + LIOB)
Stamp Duty: 1,00 % pri nakupu irskih delnic
PTM-Levy: 1 GBP za posle nad 10.000,00 GBP
PTM-Levy: 1,25 EUR za posle z irskimi delnicami
nad 12.500 EUR
Nemčija (Xetra)
0,039 % 0,0048 % min. 0,60 EUR, max. 18,00 EUR
Nemčija (regionalni trgi)
0,20 % Minimalno 15,00 EUR
Nemčija (EUWAX)
0,20 % Minimalno 20,00 EUR
Nizozemska (Amsterdam)
0,039 %
Norveška (Oslo)
0,039 %
Portugalska (Lizbona)
0,039 % 0,023 %
Španija (Madrid)
0,039 %
Švedska (Stockholm)
0,039 %
Švica (SWX + Virt-X)
0,039 % 0,01 % (SWX); 0,0095 % BT (Virt-X)
Srednja in Vzhodna Evropa
Češka (Praga)
0,18 %
Estonija (Talin)
0,20 % Minimalno 60,00 USD
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Latvija (Riga)
Madžarska (Budimpešta)
Poljska (Varšava)
Amerika
Kanada (Toronto)
Mehika (Mexico City)
ZDA (NYSE+AMEX+NASDAQ)
Azija
Hong Kong

0,20 % Minimalno 60,00 USD
0,18 %
0,18 %
0,10 % Minimalno 10,00 CAD
0,15 %
1 cent $ / delnico
0,15 % Minimalno 250 HKD
Stamp Duty: 0,10 % zaokroženo na najbližjih 1000
HKD
Transaction Levy: 0,005 %
Trading Fee: 0,005 %
0,15 % Minimalno 3.500 JPY
0,25 % Minimalno 35.000 KRW
Posebni davek: 0,15 % pri prodaji na KSE
Transakcijski davek: 0,15 % pri prodaji na KSE
Transakcijski davek: 0,30 % pri prodaji KOSDAQ
Transakcijski davek: 0,50 % pri prodaji odd lotov
0,15 % Minimalno 150,00 SGD; Stamp Duty: 0,05 %, min.
10 SGD, max. 200 SGD

Japonska (Tokyo)
Južna Koreja

Singapur
Afrika
Južna Afrika (Johannesburg)

0,12 % Minimalno 240 ZAR
UST: 0,25 % pri nakupu
Državni davek: 0,005 %, min. 10,92 ZAR, max.
54,59 ZAR
Navedene cene so informativne. AK Jensen Inc. si pridržuje pravico do spremembe svojega cenika.
Posredniška provizija tujega borznega posrednika - DEUTSCHE BANK AG
Od vrednosti transakcije
Drugi stroški
Zahodna Evropa
Avstrija (Dunaj)
0,04 % Minimalno 20 EUR
Belgija (Bruselj)
0,04 % Minimalno 15 EUR
Danska (Copenhagen)
0,04 % Minimalno 20 EUR
Finska (Helsinki)
0,04 % Minimalno 20 EUR
Francija (Pariz)
0,04 % Minimalno 15 EUR; 0,20 % davek na transakcijo
(FTT)
Grčija (Atene)
0,04 % Minimalno 20 EUR
Provizija zunanjega posrednika:0,46 % pri nakupu,
0,76 % pri prodaji
Registracijski stroški: 0,06 %
Prodajni davek: 0,15 % pri prodaji
Irska (Dublin)
0,04 % Minimalno 20 EUR
Provizija zunanjega posrednika: 0,20 % pri nakupu
in prodaji
Stamp Duty: 1,00 % pri nakupu
PTM-Levy: 1,25 EUR za posle nad 12.697 EUR
Italija (Milano)
0,04 % Minimalno 20 EUR
0,12 % davek na transakcijo (FTT)
London (SETS+SETSMM + IOB
0,04 % Minimalno 15 EUR
+ DTS + LIOB)
Stamp Duty: 0,50 % pri nakupu
Stamp Duty: 1,00 % pri nakupu irskih delnic
PTM-Levy: 1 GBP za posle nad 10.000,00 GBP
PTM-Levy: 1,25 EUR za posle z irskimi delnicami
nad 12.500 EUR
Nemčija (Xetra)
0,04 % Minimalno 15 EUR
0,0048 % min. 0,60 EUR, max. 18,00 EUR
Nemčija (regionalni trgi)
0,04 % Minimalno 15 EUR
Nemčija (EUWAX)
0,04 % Minimalno 15 EUR
Nizozemska (Amsterdam)
0,04 % Minimalno 15 EUR
Norveška (Oslo)
0,04 % Minimalno 20 EUR
Portugalska (Lizbona)
0,40 % Minimalno 15 EUR - 0,023 %
Španija (Madrid)
0,04 % Minimalno 20 EUR
Švedska (Stockholm)
0,04 % Minimalno 20 EUR
Švica (SWX + Virt-X)
0,04 % Minimalno 20 EUR
0,01 % (SWX); 0,0095 % BT (Virt-X)
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Amerika
Kanada (Toronto)
0,05 % Minimalno 17 CAD
ZDA (NYSE+AMEX+NASDAQ)
0,05 % Minimalno 17 USD
Azija
Japonska (Tokyo)
0,10 % Minimalno 3.500 JPY
Navedene cene so informativne. Deutsche bank AG si pridržuje pravico do spremembe svojega cenika.
Posredniška provizija tujega borznega posrednika – GLOBAL TRADE, poslovna skupina BNY ConvergEx
Group
Od vrednosti transakcije
Drugi stroški
Zahodna Evropa
Avstrija (Dunaj)
0,10 %
Belgija (Bruselj)
0,04 %
Danska (Copenhagen)
0,05 %
Finska (Helsinki)
0,05 %
Francija (Pariz)
0,04 % 0,20 % davek na transakcijo (FTT)
Grčija (Atene)
0,12 % Registracijski stroški: 0,06 %
Prodajni davek: 0,15 % pri prodaji
Irska (Dublin)
0,04 % Stamp Duty: 1,00 % pri nakupu
PTM-Levy: 1,25 EUR za posle nad 12.697 EUR
Italija (Milano)
0,04 % 0,12 % davek na transakcijo (FTT)
London (SETS+SETSMM + IOB +
0,04 % Stamp Duty: 0,50 % pri nakupu
DTS + LIOB)
Stamp Duty: 1,00 % pri nakupu irskih delnic
PTM-Levy: 1 GBP za posle nad 10.000,00 GBP
PTM-Levy: 1,25 EUR za posle z irskimi delnicami
nad 12.500 EUR
Nemčija (Xetra)
0,03 % 0,0048 % min. 0,60 EUR, max. 18,00 EUR
Nemčija (regionalni trgi)
0,04 %
Nizozemska (Amsterdam)
0,04 %
Norveška (Oslo)
0,05 %
Portugalska (Lizbona)
0,04 % 0,023 %
Španija (Madrid)
0,04 %
Švedska (Stockholm)
0,05 %
Švica (SWX + Virt-X)
0,04 % 0,01 % (SWX); 0,0095 % BT (Virt-X)
Srednja in Vzhodna Evropa
Češka (Praga)
0,15 %
Estonija (Talin)
0,15 %
Latvija (Riga)
0,15 %
Madžarska (Budimpešta)
0,15 %
Poljska (Varšava)
0,15 %
Turčija (Ankara)
0,14 %
Amerika
Brazilija (Brasilia)
0,15 % Transakcijski davek: 0,035 %
Kanada (Toronto)
1 cent $ / delnico
Mehika (Mexico City)
0,15 %
ZDA (NYSE+AMEX+NASDAQ) 1 cent $ / delnico oz. 0,75
centa $ /delnico, če je
tečaj pod 10$
Azija
Avstralija
0,07 %
Hong Kong
0,07 % Stamp Duty: 0,10 % zaokroženo na najbližji 1000
HKD
Transaction Levy: 0,005 %
Trading Fee: 0,005 %
Japonska (Tokyo)
0,07 %
Južna Koreja
0,15 % Posebni davek: 0,15 % pri prodaji na KSE
Transakcijski davek: 0,15 % pri prodaji na KSE
Transakcijski davek: 0,30 % pri prodaji KOSDAQ
Transakcijski davek: 0,50 % pri prodaji odd lotov
Nova Zelandija
0,07 %
Singapur
0,07 % Stamp Duty: 0,05 %, min. 10 SGD, max. 200 SGD
Afrika
Južna Afrika (Johannesburg)
0,12 % UST: 0,25 % pri nakupu
Državni davek: 0,005 %, min. 10,92 ZAR, max.
54,59 ZAR
Navedene cene so informativne. BNY ConvergEx Group si pridržuje pravico do spremembe svojega cenika
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Posredniška provizija tujega borznega posrednika – FIMA Vrijednosnice d. o. o.
Hrvaška
0,3 %
Provizija Zagrebška borza: med 0,007 % in 0,110 % od vrednosti transakcije za delnice. Provizija SDA (Središnja
Depozitarna Agencija d.d.): pri vrednosti transakcije do 500.000,00 HRK znaša provizija 19,40 HRK + 0,018 %, za
transakcije v vrednosti nad 500.000,00 HRK znaša provizija 19,40 HRK + 0,036 %.
Navedene cene so informativne. FIMA Vrijednosnice d. o. o. si pridržuje pravico do spremembe svojega cenika.
Posredniška provizija tujega borznega posrednika – ILIRIKA INVESTMENT a.d., Beograd
Srbija
0,3 %
Provizija Beograjske borze: 0,10 % od vrednosti transakcije.
Provizija Centralnega registra: 0,10 % od vrednosti transakcije.
Pri prodaji se obračuna še davek za prenos absolutnih pravic v višini 0,35 % od vrednosti transakcije.
Navedene cene so informativne. ILIRIKA INVESTMENT a.d., Beograd si pridržuje pravico do spremembe svojega
cenika.

Opozorilo:
Vrednosti tujega borznega posrednika so informativne narave in predstavljajo Deželni banki Slovenije d. d., zadnje
znane vrednosti, zato so možne spremembe vrednosti, bodisi navzgor bodisi navzdol od informativno predstavljenih.
Vrednosti provizij in stroškov na tujih trgih se določijo glede na vsakokrat veljavne cenike tujih posrednikov, borz in
finančnih institucij, provizije Deželne banke Slovenije d. d. pa so enake zgoraj navedenim.
Trgi navedeni na seznamu preko katerih posredujejo tuji borzni posredniki so informativnega značaja in za banko
nezavezujoči. Če tuji borzni posrednik na določenem trgu nima možnosti posredovanja naročil na trg, banka lahko
zavrne naročilo.
Poravnava provizij tujih posrednikov je v tuji valuti oziroma v domači, preračunani po prodajnem tečaju Deželne
banke Slovenije d. d.
Deželna banka Slovenije d. d. in stranka se lahko o stroških borznega posredovanja dogovorita tudi drugače.
Deželna banka Slovenije d. d. si pridržuje spremeniti Cenik brez predhodnega obvestila. Vsakokrat veljavni Cenik je
objavljen na spletni strani banke www.dbs.si.

IX. VREDNOTENJE NEPREMIČNIN
Zap.št. Naziv storitve

Znesek nadomestila v EUR
fiksni znesek
v%
min.
max.

VREDNOTENJE NEPREMIČNIN ZA NEMEN
ZAVAROVANJA, SODNIH POSTOPKOV IPD.
stanovanje v etažni lastnini
250,00
pisarna ali lokal v etažni lastnini
250,00
zazidljiva in kmetijska zemljišča (do 5 parcel)
300,00
stanovanjska hiša ali podoben objekt s funkcionalnim
zemljiščem (odvisno od zahtevnosti cenitve)
250,00-400,00
vse ostale nepremičnine (odvisno od zahtevnosti
cenitve)
nad 300,00
potrditev ocene GURS
50,00
posamično prevrednotenje 1-krat letno (skrajšano
4
20,00
poročilo)
DRUGE STORITVE, KI JIH SUT IZVAJA ZA
NAROČNIKA
nadomestila se zaračunajo po predhodnem dogovoru z
naročnikom ter odvisno od zahtevnosti storitve in
30,00-130,00
izvajalca
na uro
Davek na dodano vrednost se obračuna v skladu z zakonom v višini 22 % za vse navedene vrste
storitev.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.

Frekvenca
obračuna

takoj
takoj
takoj
takoj
takoj
takoj
takoj
takoj

takoj

Vsa odstopanja od omenjenih cen lahko odobri uprava DBS d. d. s sklepom.

X. VARČEVANJA IN DEPOZITI
Zap.št.

4

Naziv storitve

Znesek nadomestila v EUR
fiksni znesek
v%
min.
max.

od osnovne cene za predmetno nepremičnino
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Frekvenca
obračuna

1.1.1.

PREDČASNA RAZVEZAVA (velja za varčevanja in depozite, sklenjene od 1. 8. 2015 dalje)
Osnova za izračun nadomestila je glavnica, povečana za prejete obresti
Predčasna razvezava v izjemnih primerih (smrt
deponenta ali družinskega člana (mož, žena,
otroci, starši), stalna izselitev iz države,
elemantarna nesreča)
1,00
30,00 1.000,00

takoj

1.1.2.

Predčasna razvezava v ostalih primerih

takoj

1.1.

2,00
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30,00

1.000,00

C. POSLOVANJE Z ZASEBNIKI, DRUŠTVI IN CIVILNO PRAVNIMI OSEBAMI TER
GOTOVINSKI TRANSAKCIJSKI RAČUNI ZA NEPOSREDNE IN POSREDNE
PRORAČUNSKE UPORABNIKE (v nadaljevanju POSLOVNI in PRORAČUNSKI
RAČUNI)
I. TRANSAKCIJSKI RAČUNI IN PLAČILNI PROMET

Zasebnikom, ki uporabljajo širši nabor funkcionalnosti (npr. elektronsko banko
DBS PRONET, limit po načelu TR, …) se zaračuna tarifa D.I. in ne C.I.
1.

TRANSAKCIJSKI RAČUNI

Zap.št.

Naziv storitve

1.1.

OTVORITEV RAČUNA

1.1.1.

Otvoritev računa

1.1.2.

Otvoritev več kot enega računa

1.1.2.1.

drugega računa

21,00

takoj

1.1.2.2.
1.2.

vsakega naslednjega računa
VODENJE RAČUNA
Vodenje poslovnega računa za samostojne
podjetnike in kmete (za dejavnosti)
• vodenje računa v domači in tujih valutah,
• prvo izdajo identifikacijske kartice imetniku računa,
• odobritev računa za prilive iz plačilnega prometa,
• odobritev računa na podlagi direktne odobritve,
• obremenitev računa na podlagi direktne obremenitve,
• prenosi na/iz vezanih vlog,
• mesečni izpisek o prometu in stanju na računu.

42,00

takoj

6,00

mesečno

1.2.2.

Vodenje poslovnega računa za društva
• vodenje računa v domači in tujih valutah,
• prvo izdajo identifikacijske kartice zastopniku računa,
• odobritev računa za prilive iz plačilnega prometa,
• odobritev računa na podlagi direktne odobritve,
• obremenitev računa na podlagi direktne obremenitve,
• prenosi na/iz vezanih vlog,
• mesečni izpisek o prometu in stanju na računu.

6,00

mesečno

1.2.3.

Vodenje računa za neformalne skupine
• vodenje računa v domači in tujih valutah,
• prvo izdajo identifikacijske kartice zastopniku računa,
• odobritev računa za prilive iz plačilnega prometa,
• odobritev računa na podlagi direktne odobritve,
• obremenitev računa na podlagi direktne obremenitve,
• mesečni izpisek o prometu in stanju na računu.

6,00

mesečno

1.2.4.

Vodenje proračunskega računa
• vodenje računa v domači in tujih valutah,
• prvo izdajo identifikacijske kartice imetniku računa.

1.2.4.1.

Gotovinska izplačila

1.2.1.

Znesek nadomestila v EUR
fiksni znesek
v%
min.
max.

Frekvenca
obračuna

brez nadomestila

brez nadomestila

mesečno

1.2.4.1.1. do 2.000,00 EUR

3,40

1.2.4.1.2. nad 2.000,00 EUR / od zneska

mesečno
0,25

1.2.4.1.3. tuja gotovina / od zneska

0,50

1.2.4.1.4. vračilo neizplačanega priliva

3,40

1.3.

4,50

UKINITEV RAČUNA

4,20

Se zaračuna v kolikor je odpovedana okvirna pogodba v roku do 12 mesecev od sklenitve.
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ob zapiranju

1.4.

POŠILJANJE IZPISKOV

1.4.1.

Pošiljanje izpiskov večkrat mesečno v državi / na izpisek

1,00

takoj

1.4.2.

Pošiljanje izpiskov večkrat mesečno v tujino / na izpisek

2,00

takoj

1.4.3.

Izpisek ob spremembi prometa

1,00

takoj

1.4.4.

Izpisek ob spremembi prometa elektronska pošiljka

1.5.

DODATNE STORITVE NA RAČUNU

1.5.1.

Poslovna plačilna kartica Activa MasterCard

1.5.1.2.

predčasna zamenjava kartice
Trajni nalogi in direktne obremenitve na poslovnem
računu

brez nadomestila

12,50

takoj

1.5.1.2.1. avtomatska obdelava

0,22

takoj

1.5.1.2.2. ročna obdelava

0,95

takoj

1.6.

LIMIT NA POSLOVNEM RAČUNU ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE

1.6.1.

Obravnava zahtevka za izredni limit (če limit ni odobren)

1.6.2.

Stroški odobritve izrednega limita

1.6.2.1.

Stroški odobritve izrednega limita do 6 mesecev

8,40

1.6.2.1.1. Stroški odobritve

1%

22,00 100,00 takoj

po pogodbi z
zavarovalnico

1.6.2.1.2. Stroški zavarovanja
1.6.2.2.

takoj

takoj

Stroški odobritve izrednega limita do 1 leta

1.6.2.2.1. Stroški odobritve

2%

22,00

200,00 takoj

1.6.2.2.2. Stroški zavarovanja
Stroški odobritve izrednega limita - na podlagi zastave
1.6.2.3.
vezane vloge

2%

22,00

200,00 takoj

1.7.

OPOMINJEVALNI POSTOPEK
Pošiljanje prvega opomina o nedovoljenem negativnem
stanju
Pošiljanje
drugega
opomina
o
nedovoljenem
negativnem stanju

1.7.1.
1.7.2.

5,00

takoj

5,00

takoj

5,00

takoj

1.7.3.

Pošiljanje opomina pred tožbo

1.8.
1.8.1.

OSTALA NADOMESTILA
Gotovinski polog na transakcijske račune zasebnikov,
društev in civilnopravnih oseb

1.8.1.1.

bankovci /od pologa

0,25

1,00

1.8.1.2.

2,00

1,00

1.8.2.

kovanci / od pologa
Gotovinski dvig iz transakcijskih računov zasebnikov,
društev in civilnopravnih oseb

1.8.2.1.

bankovci do zneska 50.000 EUR / od pologa

0,25

1,00

1.8.2.2.

bankovci nad zneskom 50.000 EUR / od pologa

2,00

1.8.2.3.

kovanci / od pologa

2,00

2.
Zap.št.

2.1.

2.1.1.

83,50

1,00

PLAČILNI PROMET
Naziv storitve

Znesek nadomestila v EUR
fiksni znesek
v%
min.
max.

DOMAČE IN ČEZMEJNE PLAČILNE TRANSAKCIJE ZA ZASEBNIKE, DRUŠTVA IN
NEFORMALNE SKUPINE
Domača plačilna transakcija je plačilo med transakcijskimi računi na območju Republike
Slovenije. Čezmejna plačilna transakcija je plačilo med državami članicami Evropske unije
v evrih ali drugi valuti države članice.
Za vse domače in čezmejne plačilne transakcije v EUR je možna samo opcija plačila
stroškov SHA (delitev stroškov - vsaka stranka plača stroške svoje banke).
Domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije do 50.000 EUR (mala plačila)
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Frekvenca
obračuna

2.1.1.1.
2.1.1.1.1.
2.1.1.1.2.

Domača plačila banka izvršuje v SEPA5 standardu in preko sistema TARGET2 (nujna
plačila). Regulirana čezmejna plačilna transakcija je avtomatsko plačilo (STP plačilo6) med
članicami EU v EUR ali protivrednosti v valuti na podlagi 14. člena Uredbe (ES) št.
924/2009 o čezmejnih plačilih v Skupnosti (trenutno SEK in RON), vsebuje IBAN
upravičenca, BIC banke upravičenca in opcijo plačila stroškov SHA (delitev stroškov) in jo
banka izvaja v SEPA standardu.
Elektronsko poslovanje preko DBS NET in mDBS
Interni nalog
(plačilna transakcija med strankama DBS)
Eksterni nalog
(plačilna transakcija stranki pri drugi banki)

0,20

takoj

0,40

takoj

2.1.1.1.3.

Nujni nalog

3,00

takoj

2.1.1.2.

2.1.1.2.1.2.

Papirno poslovanje - na bančnem okencu
Interni nalog
(plačilna transakcija med strankama DBS)
Na račun fizične osebe
Na račun s.p., društev in pravnih oseb

0,95
0,80

takoj
takoj

2.1.1.2.2.

Eksterni nalog
(plačilna transakcija stranki pri drugi banki)

0,95

takoj

2.1.1.2.3.

Nujni nalog

7,50

takoj

2.1.2.

Domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije nad 50.000 EUR (velika plačila)

2.1.2.1.
2.1.2.1.1.

Elektronsko poslovanje preko DBS NET in mDBS
Interni nalog
(plačilna transakcija med strankama DBS)

0,20

takoj

2.1.2.1.2.

Eksterni nalog
(plačilna transakcija stranki pri drugi banki)

3,00

takoj

2.1.2.1.3.

Nujni nalog

3,00

takoj

2.1.2.2.

Papirno poslovanje - na bančnem okencu
Interni nalog
(plačilna transakcija med strankama DBS)

0,95

2.1.1.2.1.
2.1.1.2.1.1.

2.1.2.2.1.

0,80

takoj

2.1.2.2.2.

Kompenzacijski nalog
Eksterni nalog
(plačilna transakcija stranki pri drugi banki)

7,50

takoj

2.1.2.2.3.

Nujni nalog

7,50

takoj

2.1.3.

Neregulirane čezmejne plačilne transakcije (NON STP)
7
Neregulirana čezmejna plačilna transakcija (NON STP ) je malo ali veliko plačilo, pri katerem nalog
ne vsebuje enega izmed pogojev za regulirano čezmejno plačilo.

2.1.3.1.

Nalog oddan preko DBS NET/mDBS-malo plačilo

2.1.3.2.

Nalog oddan na bančnem okencu - malo plačilo
Nalog za veliko plačilo in nujni nalog oddan preko DBS
NET/mDBS
Nalog za veliko plačilo in nujni nalog oddan na
bančnem okencu

2.1.2.2.1.1.

2.1.3.3.
2.1.3.4.
2.1.4.

0,40 + 7,00

takoj

0,95 + 10,00

takoj

3,00 + 7,00

takoj

7,50 + 10,00

takoj

Prejeto plačilo (plačilo v dobro računa)
brez nadomestila
Pri plačilih terjatev banke, se na enotah banke provizija ne zaračunava.
Pri vplačilih – nalogi predloženi v enotah banke in preko elektronske banke v dobro računov Rdeči
križ, Unicef, Karitas, Zveze prijateljev mladine Slovenije, Beli obroč, Hospic in društva invalidov ter

5

Plačilo SEPA je plačilo v evrih med transakcijskimi računi držav članic EU, Islandije, Norveške, Liechtensteina, Švice,
Monaka, Mayotte in Saint-Pierre-et-Miquelon in drugih ozemelj, zunanjih območij in kolonij (Martinique, Guadeloupe,
Francoska Gvajana, Reunion (francoska čezmorska ozemlja), Gibraltar (britanska kolonija), Azori, Madeira (portugalski
zunanji območji), Kanarski otoki, Ceuta in Melilla (španska ozemlja) ter Alanski otoki (finsko ozemlje).
6
STP (Straight-Through-Processing) pomeni v plačilnem prometu uporabo standardov, ki omogočajo avtomatično
izvrševanje plačilnih transakcij, brez ročnih posegov pri izvedbi celotne transakcije od plačnika do prejemnika plačila.
7
NON STP (NON Straight-Through-Processing) pomeni, da ni zagotovljene avtomatske izvršitve naloga in zahteva
ročne posege pri izvedbi celotne transakcije od plačnika do prejemnika plačila.
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prispevki za elementarne nesreče, se nadomestilo ne zaračunava.
Pri vplačilih - nalogi predloženi v poslovalnici Grosuplje v dobro računov Fundacije Drevored, Brezje
pri Grosupljem 90, 1290 Grosuplje, se nadomestilo ne zaračunava.
Pri vplačilih – nalogi predloženi v enotah banke in preko elektronske banke – v dobro denarnega
računa strank, namenjenega za trgovanje z vrednostnimi papirji, odprtega pri Banki Slovenije, št.
SI5601502-0007410050, se nadomestilo ne zaračunava.
Pri plačilu nalogov za plačilo premij v dobro pogodbene zavarovalnice, predloženih na enotah banke,
se provizija ne zaračunava, v kolikor gre za plačilo premije za zavarovanje, sklenjeno s
posredovanjem DBS kot posrednikom pri sklenitvi zavarovalne pogodbe
Pri prenakazilih sredstev, sproščenih na osnovi zapadlih depozitov, se na enotah banke provizija ne
zaračunava.
ČEZMEJNE PLAČILNE TRANSAKCIJE V DRUGIH VALUTAH DRŽAV ČLANIC (razen EUR, SEK,
RON) IN DRUGE PLAČILNE TRANSAKCIJE (MEDNARODNI PLAČILNI PROMET) ZA

ZASEBNIKE, DRUŠTVA IN NEFORMALNE SKUPINE

2.2.

Druge plačilne transakcije vključujejo plačila izven meja EU v katerikoli valuti in plačila v okviru EU v
valutah, ki niso valute članic EU.
2.2.1.

Elektronsko poslovanje preko DBS NET in mDBS

2.2.1.1.

Nakazilo do 50.000,00 EUR

2.2.1.1.1.

Opcija OUR*

2.2.1.1.2.

Nepopolni nalog

2.2.1.1.3.

Nujno plačilo

2.2.1.1.4.

Prejeto plačilo

2.2.1.2.

Nakazilo nad 50.000,00 EUR

2.2.1.2.1.

Opcija OUR*

8,35

takoj

dodatno 10,40

takoj

dodatno 7,00

takoj

dodatno 4,00

takoj

brez nadomestila

takoj

10,00

takoj

dodatno 8,35

takoj

2.2.1.2.2.

Nepopolni nalog

dodatno 5,00

takoj

2.2.1.2.3.

Nujno plačilo

dodatno 3,00

takoj

2.2.1.2.4.

Prejeto plačilo

brez nadomestila

takoj

10,00

takoj

2.2.2.

Papirno poslovanje – na bančnem okencu

2.2.2.1.

Nakazila do 50.000,00 EUR

2.2.2.1.1.

Opcija OUR*

dodatno 15,00

takoj

2.2.2.1.2.

Nepopolni nalog

dodatno 10,00

takoj

2.2.2.1.3.

Nujno plačilo

dodatno 6,00

takoj

2.2.2.1.4.

Prejeto plačilo

7,50

takoj

2.2.2.2.

Nakazila nad 50.000,00 EUR

50,00

takoj

2.2.2.2.1.

Opcija OUR*

dodatno 15,00

takoj

2.2.2.2.2.

Nepopolni nalog

dodatno 10,00

takoj

2.2.2.2.3.

Nujno plačilo

dodatno 6,00

takoj

2.2.2.2.4.

Prejeto plačilo
7,50
takoj
*OUR-nadomestilo za kritje stroškov prejemnika plačila (vse nastale stroške tako svoje banke kot
banke prejemnika plačila krije nalogodajalec oz. plačnik).

3.

OSTALA NADOMESTILA

Zap.št. Naziv storitve
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

Znesek nadomestila v EUR
fiksni znesek
v%
min.

max.

Frekvenca
obračuna

Izvršitev sodnih in upravnih sklepov o izvršbi
vodenje, obdelava in vsako prvo nakazilo po izvršnici oz.
sklepu in po vsakem dolžniku na sklepu na račun upnika
vsako naslednje delno nakazilo po izvršnici oz. sklepu in
po vsakem dolžniku na sklepu na račun upnika
vodenje, obdelava in vsako prvo nakazilo po izvršnici oz.
sklepu in po vsakem dolžniku na sklepu na račun
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25,00

takoj

10,00

takoj

17,00

takoj

primarne banke

3.1.5.

vsako naslednje delno nakazilo po izvršnici oz. sklepu in
po vsakem dolžniku na sklepu na račun primarne banke
vsako naslednje delno nakazilo po izvršnici oz. sklepu
in po vsakem dolžniku na sklepu istega dne

3.2.

Unovčenje menice

3.3.

Izvršitev sklepa o dedovanju

3.3.1.

obdelava sklepa

8,40

takoj

3.3.2.

nakazilo/izplačilo vsakemu dediču

5,10

takoj

3.4.

Plačilo stroškov pogreba iz sredstev na računu

8,40

takoj

3.5.
3.6.

Predčasna prekinitev varčevanja
Izdelava prepisov, izpisov kartic, mikrofilmskih izpisov
dokumentov / od strani

8,40

takoj

2,00

takoj

3.7.

Izdaja raznih potrdil o stanju na računu

6,70

takoj

3.8.

6,70

takoj

0,20

takoj

8,40

takoj

3.12.

Neupravičena reklamacija
Fotokopije raznih dokumentov na željo komitenta
/stran
Izdaja potrdila o prilivu plače za pridobitev kredita pri
drugi banki
Izračun obresti, ki niso predmet bančnega poslovanja /
od vrstice
Gotovinsko izplačilo priliva iz prehodnega računa
banke

3.13.

Izdaja izjav in potrdil

3.13.1.

do 20.000,00 EUR

15,00

takoj

3.13.2.

nad 20.000,00 EUR

30,00

takoj

3.14.

Gotovinsko poslovanje

3.14.1.

polog iztržka na TRR / od zneska

0,25

takoj

3.14.2.

izplačilo s TRR / od zneska

0,25

takoj

3.15.

Zamenjava gotovine

3.15.1.

Zamenjava bankovcev za bankovce / od zneska menjave
Zamenjava kovancev za bankovce ali bankovcev za
kovance ali kovancev za kovance / od zneska menjave

3.1.4.

3.9.
3.10.
3.11.

3.15.2.

3.16.

Pošiljanje numizmatičnih vrednosti v RS

3.17.

Pošiljanje numizmatičnih vrednosti v tujino

9,00

takoj

1,60

takoj

8,40

takoj

3,60

0,30
4,20

takoj
takoj
takoj

takoj

takoj

dejanski stroški
poštnine + 5,00
EUR po pošiljki

0,50

1,00

takoj

2,00

1,00

takoj

takoj

dejanski
stroški poštnine +
20,00 EUR po
pošiljki
dejanski stroški
poštnine + 40,00
EUR po pošiljki

takoj

1,00

takoj

1,00

takoj

3.17.1.

za države EU

3.17.2.

3.19.

izven EU
Potrdilo o opravljeni transakciji na zahtevo
plačnika/prejemnika
Posredovanje informacij o opravljeni plačilni
transakciji

3.20.

Obvestilo o zavrnitvi plačilnega naloga

1,00

takoj

3.21.

Preklic kreditnega plačilnega naloga pred izvršitvijo

6,70

takoj

3.22.

Reklamacije in storitve po poizvedbah

10,00

takoj

3.23.

Nakazilo na račun stečajnega upravitelja
1,60
takoj
Posebne storitve in posegi na zahtevo
na predlog
komitenta
strokovne službe
takoj
Od storitev navedenih pod točko 3.9., 3.11. in 3.14. se obračuna davek na dodano vrednost v skladu z
Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2014, 2015 v višini 22 % razen, če so
storitve v neposredni povezavi z opravljanjem plačilnega prometa.

3.18.

3.24.
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takoj

4.

POSLOVANJE S PLAČILNIMI KARTICAMI

Zap.št.

Naziv storitve

4.1.

BANČNA KARTICA POSLOVNA ACTIVA
MAESTRO

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
4.1.8.
4.1.9.
4.1.10.
4.1.11.
4.1.12.
4.1.13.

Znesek nadomestila v EUR
fiksni znesek
v%
min.
max.

Letna članarina za zakonitega zastopnika
Letna članarina za pooblaščenca
Izdaja kartice in obnova kartice zakonitim zastopnikom
Izdaja kartice in obnova kartice pooblaščencem
Predčasna zamenjava kartice
Blokada kartice
Neupravičena reklamacija
Dvig gotovine na prodajnem mestu in poslovalnicah
bank
dvig gotovine na enotah Pošte Slovenije*
dvig gotovine na bančnih avtomatih v euro območju
dvig gotovine na bančnih avtomatih izven euro območja
Začasna sprememba limita poslovanja
Trajna sprememba limita poslovanja

4.2.

POSLOVNA PLAČILNA KARTICA ACTIVA
MASTERCARD

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.
4.2.8.
4.2.9.
4.2.10.
4.2.11.
4.2.12.
4.2.13.

Letna članarina
Letna članarina za pooblaščenca
Blokada kartice
Predčasna zamenjava kartice
Izredno naročilo kartice
Neupravičene reklamacije za nakupe v državi
Neupravičene reklamacije za nakupe v tujini
Dvig gotovine na bančnih okencih
Dvig gotovine na bančnih avtomatih
Izpis prometa več kot enkrat mesečno v državi
Izpis prometa več kot enkrat mesečno v tujino
Začasna sprememba limita poslovanja
Trajna sprememba limita poslovanja

4.3.
4.3.1.
4.3.1.1.
4.3.1.2.
4.3.3.
4.3.3.1.
4.3.3.2.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.

ni članarine
ni članarine
brez nadomestila
6,00
6,00
6,50
1,60

takoj
takoj
takoj
takoj
2,00

1,80

1,60
0,60
1,80
3,50
3,50

takoj
takoj
takoj
takoj
takoj
takoj

1,00
2,00
3,50
3,50

letno
takoj
takoj
takoj
takoj
takoj
takoj
takoj
takoj
takoj
takoj
takoj

80,00
112,80

takoj
takoj

54,30
79,30

takoj
takoj

8,50

takoj

2,20
brez nadomestila

takoj

dejanski stroški

takoj

5,00
5,00
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20,00

letno

27,30
27,30
14,80
12,50
14,80
1,60
2,50

DRUGE STORITVE ZA PLAČILNO KARTICO ACTIVA
MASTERCARD
Izdaja nadomestne kartice
Center za izdajo se nahaja v ZDA
Center za izdajo se nahaja izven ZDA
Hitro avansiranje
Center za izdajo se nahaja v ZDA
Center za izdajo se nahaja izven ZDA
ZAHTEVEK ZA DOKUMENT
Zahtevek za dokument v tujini za zneske nad 10 USD
Zahtevek za dokument v Sloveniji (prodajna mesta
Plasis, NLB)
Zahtevek za dokument znotraj sistema Activa
Stroški blokacije zaradi preseženega zneska zaupanja
in prehoda v nedovoljeno stanje

Frekvenca
obračuna

7,70
5,90

5.

SPLETNO IN MOBILNO BANČNIŠTVO

Zap.št. Naziv storitve
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Znesek nadomestila v EUR
fiksni znesek
v%
min.
max.
16,50
1,70
1,70
brez nadomestila
brez nadomestila

Pristopnina za DBS NET
Nadomestilo za uporabo DBS NET - s.p.
Nadomestilo za uporabo DBS NET- društva
Pristopnina za storitev e-računi
Posredovanje e-prijave/e-odjave
Posredovanje e-računa s prilogami prejemniku
Pristopnina za DBS NET z aktiviranjem uporabe
generatorja enkratnih gesel
Aktiviranje uporabe generatorja enkratnih gesel
Pristopnina za mDBS
Nadomestilo za uporabo mDBS

5.7.
5.8.
5.9.
5.10.

6.

0,15

mesečno

25,00
12,10
brez nadomestila
brez nadomestila

takoj
mesečno

Znesek nadomestila v EUR
fiksni znesek
v%
min.
max.

6.1.

TUJA GOTOVINA

6.1.1.

Odkup tuje gotovine

brez nadomestila

6.1.2.

Prodaja tuje gotovine

brez nadomestila

6.1.3.

Zamenjava bankovcev izločenih iz obtoka
ČEKI, KREDITNA PISMA IN DRUGI VREDNOSTNI
PAPIRJI

5,00

4,50

Izplačilo v domači valuti od izplačanega zneska
Inkaso bankovcev, čekov, in drugih vrednostnih papirjev
- za fizične osebe (za vsako potrdilo o inkasu)

1,00

4,50

6.2.1.
6.2.2.

7.

Frekvenca
obračuna

ob
prevzemu

4,50

SMS OBVEŠČANJE

Zap.št.

Naziv storitve

7.1.

7.1.2.

DBS VARNOST SMS-OBVESTILO
SMS obvestilo o opravljenih transakcijah s plačilno
kartico Activa Maestro
SMS obvestilo o opravljenih transakcijah s plačilno
kartico Activa MasteCard

7.2.

DBS INFO SMS-OBVESTILO

7.2.1.

SMS-obvestilo o prilivu na transakcijski račun

7.1.1.

mesečno
mesečno

DEVIZNO POSLOVANJE

Zap.št. Naziv storitve

6.2.

Frekvenca
obračuna

Znesek nadomestila v EUR
fiksni znesek
v%
min.
max.
1,00
1,00

0,15

Frekvenca
obračuna
mesečno
mesečno

takoj

II. KREDITI
Zap.št.

Naziv storitve

Znesek nadomestila v EUR
v%

min.

Izhodiščna višina stroškov odobritve in nadomestil za posamezne vrste poslov:
1.

KRATKOROČNI KREDIT

1.1.

likvidnostni krediti do 35 dni
krediti nad 1 mesec do vključno 3
mesecev

od 0,20 % do 0,35 % od zneska odobrenega kredita, ob odobritvi

100,00

od 0,20 % do 0,5 % od zneska odobrenega kredita, ob odobritvi

100,00

od 0,25 % do 0,55 % od zneska odobrenega kredita, ob odobritvi

100,00

1.4.

krediti nad 3 do vključno 6 mesecev
krediti nad 6 mesecev do vključno 12
mesecev

od 0,25 % do 0,75 % od zneska odobrenega kredita, ob odobritvi

130,00

2.

OKVIRNI KREDIT PO NAČELU TEKOČEGA RAČUNA

2.1.

odobritev okvirnega kredita

1.2.
1.3.

od 0,35 % do 0,65 % od zneska odobrenega kredita, ob odobritvi.
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100,00

Višina nadomestila je odvisna od ročnosti odobrenega kredita.

2.2.

nadomestilo za rezervacijo sredstev

3.

REVOLVING KREDIT

3.1.

odobritev

3.2.

stroški vodenja neizkoriščenega dela
kredita

4.

DOLGOROČNI KREDIT

4.1.

odobritev dolgoročnega kredita
odobritev dolgoročnega kredita
odobrenega v sodelovanju s
Slovenskim podjetniškim skladom

4.2.

stroški vodenja dolgoročnega kredita
stroški vodenja dolgoročnega kredita
odobrenega v sodelovanju s
Slovenskim podjetniškim skladom

4.3.

stroški vodenja neizkoriščenega dela
kredita

od 0,45 % do 0,75 % enkratno od zneska odobrenega kredita, ob
odobritvi. Višina nadomestila je odvisna od ročnosti odobrenega
kredita
od 0,35 % do 0,65 % od zneska odobrenega kredita, ob odobritvi.
Višina nadomestila je odvisna od ročnosti odobrenega kredita.
Višina nadomestila je določena z vsakokratno veljavnim Sklepom
o višini obrestnih mer DBS. Stroški se obračunavajo mesečno od
zneska neizkoriščenega dela kredita.
od 0,65 % do 1,1 % od zneska odobrenega kredita, ob odobritvi.
Višina nadomestila je odvisna od ročnosti odobrenega kredita.

1,5 % od zneska odobrenega kredita
0,15 % - 0,75 % od zneska odobrenega kredita, stroški se
zaračunajo 1x letno, prvič ob odobritvi na znesek odobrenega
kredita, nato pa najkasneje do 15. 1. v letu za tekoče leto na
stanje glavnice kredita
od 1,0 % do 1,5 % od zneska odobrenega kredita, stroški se
zaračunajo enkrat letno, prvič ob odobritvi na znesek odobrenega
kredita nato pa najkasneje do 15. 1. v letu za tekoče leto na
stanje glavnice kredita
Višina nadomestila je določena z vsakokratno veljavnim Sklepom
o višini obrestnih mer DBS. Stroški se obračunavajo mesečno, in
sicer: 0,75 % letno od zneska neizkoriščenega dela kredita

120,00

100,00

230,00

300,00

120,00

300,00

III. GARANCIJE IN AVALIRANE MENICE ZA ZASEBNIKE, DRUŠTVA IN NEFORMALNE
SKUPINE
Zap.št. Naziv storitve
1.

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.

3.1.
3.2.

Znesek nadomestila v EUR
fiksni znesek
v%

Kratkoročne garancije
storitvene garancije
(za dobro izvedbo del, resnost ponudbe za
odpravo napak v garancijskem roku)
plačilne garancije
(za vračilo avansa, za zavarovanje plačila
carine za plačilo najemnine, za zavarovanje
plačila..)

od 0,45 % do 1,2 % od zneska
odobrene garancije, ob odobritvi

od 0,45 % do 1,3 % od zneska
odobrene garancije, ob odobritvi
1,35 % od zneska odobrene
supergarancije, ob odobritvi
od 0,75 % do 1,1 % od zneska
odobrene garancije, ob odobritvi

supergarancije
garancije za zavarovanje vračila kreditov in
depozitov
Garancijska nadomestila za izdane garancije
pod točko 1. (od 1.1. do 1.4.)

min.

max.

100,00

110,00
230,00
125,00

od 0,35 % do 0,75 % trimesečno
od stanja garancije
60,00
od 0,45 % do 0,9 % trimesečno
za plačilne garancije
od stanja garancije
65,00
od 0,85 % do 1,3 % trimesečno
za supergarancije
od stanja garancije
60,00
za garancije za zavarovanje vračila kreditov in
od 0,65 % do 1,3 % trimesečno
depozitov
od stanja garancije
65,00
Garancijsko nadomestilo se zaračuna vsake tri mesece od takratnega stanja garancije. Vsako začeto četrtletje se
računa kot celota. Izjemoma lahko banka opusti obračun, če je zapadlost v roku 10-tih delovnih dni v novem četrtletju.
za storitvene garancije

Dolgoročne garancije
storitvene garancije
(za dobro izvedbo del, za odpravo napak v
garancijskem roku)
plačilne garancije
(za vračilo avansa, za zavarovanje plačila

od 0,45 % do 1,1 % od zneska
odobrene garancije, ob odobritvi
od 0,55 % do 1,2 % od zneska
odobrene garancije, ob odobritvi
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110,00
125,00

carine, za plačilo najemnine)
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

1,5 % od zneska odobrene
garancije, ob odobritvi
od 0,85 % do 1,3 % od zneska
odobrene garancije, ob odobritvi

supergarancije
garancije za zavarovanje vračila kreditov in
depozitov
Garancijska nadomestila za izdane garancije
pod točko 3. (od 3.1 do 3.4)

260,00
180,00

od 0,45 % do 1,3 % trimesečno
od stanja garancije
60,00
od 0,55 % do 1,3 % trimesečno
za plačilne garancije
od stanja garancije
65,00
od 0,85 % do 1,6 % trimesečno
za supergarancije
od stanja garancije
60,00
za garancije za zavarovanje vračila kreditov in
od 0,7 % do 1,1 % trimesečno od
depozitov med pravnimi osebami
stanja garancije
65,00
Garancijsko nadomestilo se zaračuna vsake tri mesece od takratnega stanja garancije. Vsako začeto četrtletje se
računa kot celota. Izjemoma lahko banka opusti obračun, če je zapadlost v roku 10-tih delovnih dni v novem četrtletju.
za storitvene garancije

5.

Izdaja izjave

5.1.

o možnosti pridobitve garancije

enkratno, ob izdaji

120,00 3.210,00

5.2.

o možnosti pridobitve kredita

120,00 3.210,00

6.

Avali na menicah

enkratno, ob izdaji
od 1,1 % do 2,1 % trimesečno,
zaračuna se ob izdaji avala na
menici in nato vsake tri mesece
vnaprej

7.

Garancija za izdajo obveznic

8.

Odobritev garancijskega okvira

8.1.

izdaja garancije znotraj garanc. okvira

8.2.

izdaja posamezne izjave znotraj gar.okvira

9.

Unovčitev garancije

54,00

3.300,00

po pogodbi
0,3 % od zneska odobrenega
garancijskega okvira, ob odobritvi
0,3 % do 0,5 % od zneska
garancije, ob izdaji
0,3 % do 0,5 % od zneska izjave,
ob izdaji
od 1,1 % do 2,1 % od zneska
garancije

50,00
45,00
96,00

IV. DRUGE STORITVE PRI POSLOVANJU ZASEBNIKOV, DRUŠTEV IN NEFORMALNIH
SKUPIN
Zap.št. Naziv storitve

1.

Sprememba kreditnih pogojev

2.

Obravnavanje kreditnega ali garancijskega
zahtevka znotraj 5 delovnih dni

3.

Znesek nadomestila v EUR
fiksni znesek
v % min.
od 0,15 % do 0,75 % od
stanja glavnice kredita, ob
spremembi
120,00
2x nadomestilo odobritve
glede na vrsto kredita oz.
garancije, ob odobritvi

max.

4.

Izdaja ponudbe za poslovno sodelovanje
Zahtevek za predložitev računovodskih
izkazov (bilance)

5.

Nadomestilo za vpis zastavne pravice

6.
7.

Izdaja oz. namera o izbrisni pobotnici
Nadomestilo za nesklenitev že odobrenega
zahtevka

8.

Nadomestilo za spremembo nostro garancij

8.1.

brez obravnave na KO

60,00

80,00

8.2.

z obravnavo na KO
Uveljavljanje zahtevkov za subvencioniranje
obresti od kreditov za financiranje tekočega
poslovanja- REGRES

60,00

120,00

9.
10.

110,00 enkratno
100,00
120 % dejanskih stroškov
110,00
50 % stroškov

1,1 % od zneska regresiranih
obresti
10,00
0,55 % od zneska
predčasnega vračila

Predčasno vračilo kredita
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200,00

11.

Izdelava ocene projektov

po pogodbi

12.

po pogodbi

14.

Odkup terjatev
Opravljanje kreditnih poslov v imenu in za
račun drugih
Opravljanje storitev po pogodbi v zvezi z
investicijskimi projekti strank za trg

15.

Izdelava denarnih tokov

200,00

16.

Izdelava amortizacijskega načrta

300,00

17.

Unovčenje menice – za kredite banke

60,00

18.

Odpoved pogodbe

60,00

19.

Prenos pogodbe v izvržbo

20.

Opomini

20.1.

prvi opomin

11,00

20.2.

drugi opomin

22,00

20.3.

naslednji opomin

21.

Stroški preknjižbe – napačen sklic

22.

Pošiljanje dokumentov na zahtevo komitenta
20,00
Davek na dodano vrednost se obračuna v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto
2014, 2015 v višini 22 % za storitve, ki so navedene pod točkami 12.2., 13.2., 14. in 16. Pri točkah 15., 17. in 25. je
obračun davka odvisen od vrste posla.

13.

po pogodbi
po pogodbi

100,00

33,00
20,00 EUR za
vsako partijo
posebej

V. TREZORSKO POSLOVANJE
Zap.št. Naziv storitve
1.

NADOMESTILA ZA DEPO

1.1.

Odprti depoji
v hrambi in upravljanju - hranilna
knjižica

1.2.

Zaprti in zapečateni depoji v hrambi
zapečateni paketi in kuverte z
označeno vrednostjo
zapečatene kuverte z rezervnimi ključi
blagajn in trezorjev

Znesek nadomestila v EUR
fiksni znesek
v%

min.

max.

Frekvenca
obračuna
letno

8,40 EUR in 1,00 EUR za
vsako opravljeno transakcijo
0,9 od označene
vrednosti

8,40

83,50

6,30 EUR; in 1,00 EUR od
opravljene transakcije;

Depo dragocenosti – hramba
1,5 od vrednosti
Davek na dodano vrednost se obračuna v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2014, 2015 v višini 22 % za vse navedene vrste storitev.

plačilo
vnaprej
plačilo
vnaprej
plačilo
vnaprej

VI. KOMISIJSKI POSLI
Zap.št. Naziv storitve
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
3.

4.

Znesek nadomestila v EUR
fiksni znesek
v%
min.
max.

STROŠKI OPOMINJANJA ZA KREDITE
prvi opomin
drugi opomin
tretji opomin
vsak naslednji opomin
STROŠKI SKLENITVE DODATKA K POGODBI
reprogram s sklenitvijo aneksa
STROŠKI PREDČASNEGA VRAČILA KREDITA
predčasno poplačilo kredita v celoti
IZDELAVA FOTOKOPIJ DOKUMENTOV PO ŽELJI
KOMITENTOV, TISKANJE KARTIC ALI IZPISKOV /
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5,00
8,50
10,50
10,50
42,00
42,00
0,20

Frekvenca
obračuna

NA STRAN
5.
6.

IZDAJA RAZNIH POTRDIL / NA STRAN
6,70
IZDELAVA, IZPIS AMORTIZACIJSKEGA NAČRTA
20,00
Vse ostale tarife oz. odstotki provizij za posle, ki jih banka opravlja v tujem imenu in za tuj račun, niso
predmet tega pravilnika in so določene v pogodbi med banko in naročnikom storitev.
Tarife v točkah 1. do 3. se pričnejo uporabljati s prenosom vodenja kreditov v tujem imenu in za tuj račun
na novo programsko podporo.
Davek na dodano vrednost se obračuna v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2014, 2015 v višini 22 % za vse navedene vrste storitev.

VII. POSLOVANJE S FINANČNIMI INSTRUMENTI ZA ZASEBNIKE, DRUŠTVA IN
NEFORMALNE SKUPINE
Zap.št. Naziv storitve
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.

1.2.

1.3.

1.4.
1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

Znesek nadomestila v EUR
fiksni znesek
v%
min.
POSREDOVANJE PRI NAKUPU IN PRODAJI DOMAČIH FINANČNIH INSTUMENTOV
Nadomestilo za borzno posredovanje v zvezi s
finančnimi instrumenti

max.

osnovno nadomestilo
0,80
najnižje nadomestilo
12,50
Osnovno nadomestilo se obračuna od vrednosti transakcije. Navedeno nadomestilo predstavlja nadomestilo banke,
poleg tega nadomestilo pa se pri poslih posredovanja obračunajo še dejanski stroški Ljubljanske borze d. d.,
Ljubljana (v nadaljevanju borza) in dejanski stroški Centralne Klirinško depotne družbe d. d., Ljubljana (v
nadaljevanju KDD).
Nadomestilo za odpiranje trgovalnega računa in nadomestilo za enoletno vodenje računa finančnih
instrumentov pri KDD
odpiranje računa pri KDD
13,77
enoletno vodenje računa pri KDD
50,00
Navedeno nadomestilo predstavlja skupno nadomestilo, ki ga stranka plača banki za opravljeno storitev in je
sestavljeno iz nadomestila KDD in nadomestila banke.
Kadar član KDD zaračunava nadomestilo za obdobje, ki je krajše od enega leta, banka zaračuna sorazmerni del
nadomestila.
Nadomestilo za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov
Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov znaša za:
lastniški finančni instrumenti in
0,00222 %
povprečnega mesečnega stanja
investicijski kuponi
finančnih instrumentov
0,00158 %
povprečnega mesečnega stanja
dolžniški finančni instrumenti
finančnih instrumentov
Banka obračunava nadomestilo za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov pri KDD četrtletno. V kolikor skupni
znesek nadomestila za posamezno četrtletje za posamezni račun ne preseže 10,00 EUR, se nadomestilo ne
obračuna v tem četrtletju temveč v naslednjem četrtletju za celotno obdobje od datuma zadnjega obračuna dalje,
vendar najpozneje v zadnjem četrtletju, ne glede na višino tako obračunanega nadomestila. Minimalno letno
nadomestilo za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov znaša 5,00 EUR.
Nadomestilo za vzdrževanje stanj se obračuna tudi ob zaprtju računa za obdobje od zadnjega obračuna do datuma
zaprtja računa.
Nadomestilo za prenos finančnih instrumentov
Posamezen prenos finančnega instrumenta z računa imetnika pri KDD na računa istega imetnika pri članu KDD na
podlagi naloga imetnika.
Nadomestilo za posamezen prenos
2,20
Prenos finančnega instrumenta z računa imetnika pri članu KDD na račun istega imetnika pri drugem članu KDD na
podlagi njegovega naloga
Število nematerializiranih finančnih instrumentov
1 - 499
11,00
500 - 4.999
14,87
5.000 - 9.999
23,40
nad 10.000
48,75
Nadomestilo se zaračuna le, kadar se finančni instrumenti prenesejo iz računa imetnika, ki ga vodi član KDD 1K
(banka).
Prenos finančnih instrumentov, ki pomeni spremembo imetnika finančnega instrumenta, z računa ali na račun
imetnika pri članu KDD na podlagi naloga
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1.4.4.

1.4.5.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

2.
2.1.

za finančne instrumente, s katerimi se trguje na
6,60 EUR + 0,0374 % od
organiziranem trgu
vrednosti transakcije
11,00
850,00
za finančne instrumente, s katerimi se ne trguje na
organiziranem trgu
Število nematerializiranih finančnih instrumentov
1 - 499
11,00
500 - 4.999
14,87
5.000 - 9.999
23,40
nad 10.000
48,75
Nadomestilo se zaračuna vsaki pogodbeni stranki posebej.
Prenos finančnih instrumentov, ki pomenijo spremembo imetnika finančnega instrumenta z/na račun imetnika pri
članu KDD izven organiziranega trga na podlagi naloga imetnika, pri čemer je zagotovljena sočasna poravnava
izpolnitve obveznosti (OTC-DVP)
6,60 EUR + 0,0429 % od
vrednosti transakcije
11,00
850,00
Prenos finančnih instrumentov na podlagi dedovanja
Prenos na posameznega dediča
9,18
Nadomestilo za prenos finančnih instrumentov predstavlja skupno nadomestilo, ki ga stranka plača banki za
opravljene storitve in je sestavljeno iz nadomestila KDD in nadomestila banke.
Nadomestilo se zaračuna le, kadar se finančni instrumenti prenesejo iz računa imetnika, ki ga vodi član KDD 1K
(banka).
Nadomestilo za izvedbo postopka vpisa ali izbrisa tretjih na finančnih instrumentih in drugih pravnih
dejstvih (zastavna pravica, pravica užitka predkupna pravica, odkupna pravica, prepoved razpolaganja,…)
za finančne instrumente, ki so uvrščeni v trgovanje na
6,60 EUR + 0,0374 % od
organiziranem trgu
vrednosti transakcije
11,00
850,00
za finančne instrumente, ki niso uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu
Število nematerializiranih finančnih instrumentov
1 - 499
11,00
500 - 4.999
14,87
5.000 - 9.999
23,40
nad 10.000
48,75
Navedeno nadomestilo predstavlja skupno nadomestilo, ki ga stranka plača banki za opravljeno storitev in je
sestavljeno iz nadomestila KDD in nadomestila banke.
Nadomestilo za polog in dvig materializiranih vrednostnih papirjev
Nadomestilo za polog ali dvig posameznega vrednostnega
papirja od nominalne vrednosti vrednostnega papirja
0,10 8,50
417,50
Investicijsko svetovanje
Svetovalna ura za investicijsko svetovanje
100,00
Nadomestilo za sprejem prevzemne ponudbe
Nadomestilo za sprejem prevzemne ponudbe
8,50
Navedeno nadomestilo predstavlja nadomestilo banke, ki ga stranka plača banki za opravljanje storitve in sicer
sprejem ponudbe za odkup ponudnikov, katere predmet so nematerializirani finančni instrumenti.
Druge storitve
Izdelava posebnih izpisov
dodatni izpis prometa
ali stanja na računu/ stran
2,80 EUR + 4,48 EUR
izstavitev potrdila o vpisu ali izbrisu zastavne pravice
8,00
Vpis v register dobro poučenih investitorjev
100,00
Davek na dodano vrednost se obračuna v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto
2014, 2015 v višini 22 % za storitve pod zap. štev. 1.6., 1.7., 1.8. ter za storitev vpisa v register dobro poučenih
investitorjev pod zap. štev. 1.9.
V primeru posebnega pogodbenega sodelovanja s stranko lahko banka spremeni višino nadomestila za opravljeno
storitev v zvezi s finančnimi instrumenti.
Deželna banka Slovenije d. d. in stranka se lahko o stroških borznega posredovanja dogovorita tudi drugače.
Deželna banka Slovenije d. d. si pridržuje spremeniti Cenik brez predhodnega obvestila. Vsakokratni veljavni cenik je
objavljen na spletni strani banke www.dbs.si.
POSREDOVANJE PRI NAKUPU IN PRODAJI TUJIH FINANČNIH INSTRUMENTOV
Nadomestilo banke
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2.2.

2.3.

2.4.

Vrednost posla
do 10.000,00 EUR
0,80
20,00
od 10.000,00 EUR do 20.000,00 EUR
0,70
20,00
od 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR
0,60
20,00
od 40.000,00 EUR do 400.000 EUR
0,50
20,00
nad 400.000,00 EUR
0,25
20,00
Osnovno nadomestilo za tuje dolžniške finančne instrumente (obveznice) znaša 0,3 % od vrednosti transakcije,
najmanj 60,00 EUR oziroma po dogovoru.
Stroški prenosa obveznic se obračunajo po tarifi tujega skrbnika.
Stroški tujega borznega posrednika se obračunavajo skladno z vsakokrat veljavno tarifo teh institucij in se
obračunavajo od vrednosti transakcije.
Provizija skrbniške banke
Strošek transakcije predstavlja strošek banke v skladu z njeno tarifo skrbnice povečan za neposredne stroške v EUR
glede na trg poravnave.
Mesečno nadomestilo za stroške ležarine za tuje VP znaša 0,08 % od povprečne tržne vrednosti portfelja p.a.
Provizija se obračuna trimesečno za nazaj.
Ostale storitve skrbniške banke se obračunajo po ceniku banke skrbnice za opravljanje skrbniških storitev na tujih trgih.
Banka obračunava stroške ležarine finančnih instrumentov četrtletno. V kolikor skupni znesek ležarine za posamezno
četrtletje za posamezni račun ne preseže 10,00 EUR se ležarina ne obračuna v tem četrtletju temveč v naslednjem
četrtletju za celotno obdobje od datuma zadnjega obračuna dalje, vendar najpozneje v zadnjem četrtletju, ne glede na
višino tako obračunane ležarine. Minimalna letna ležarina finančnih instrumentov znaša 6,00 EUR.
Stroški ležarine finančnih instrumentov se obračunajo tudi ob zaprtju računa za obdobje od zadnjega obračuna do
datuma zaprtja računa.
Nadomestilo za odpiranje trgovalnega računa in nadomestilo za enoletno vodenje trgovalnega računa s
tujimi finančnimi instrumenti
odpiranje računa
13,77
enoletno vodenje računa
6,50
Navedeno nadomestilo predstavlja nadomestilo, ki ga stranka plača banki za opravljeno storitev.
Kadar banka zaračunava nadomestilo za obdobje, ki je krajše od enega leta, zaračuna sorazmerni del nadomestila.
Nadomestila tujih izpolnitvenih pomočnikov po trgih
Posredniška provizija tujega borznega posrednika - AK Jensen Inc
Od vrednosti transakcije
Drugi stroški
Zahodna Evropa
Avstrija (Dunaj)
0,10 %
Belgija (Bruselj)
0,039 %
Danska (Copenhagen)
0,039 %
Finska (Helsinki)
0,039 %
Francija (Pariz)
0,039 % 0,20 % davek na transakcijo (FTT)
Grčija (Atene)
0,15 % Registracijski stroški: 0,06 %
Prodajni davek: 0,15 % pri prodaji
Irska (Dublin)
0,07 % Stamp Duty: 1,00 % pri nakupu
PTM-Levy: 1,25 EUR za posle nad 12.697 EUR
Italija (Milano)
0,039 % 0,12 % davek na transakcijo (FTT)
London (SETS+SETSMM + IOB +
0,039 % Stamp Duty: 0,50 % pri nakupu
DTS + LIOB)
Stamp Duty: 1,00 % pri nakupu irskih delnic
PTM-Levy: 1 GBP za posle nad 10.000,00 GBP
PTM-Levy: 1,25 EUR za posle z irskimi delnicami nad
12.500 EUR
Nemčija (Xetra)
0,039 % 0,0048 % min. 0,60 EUR, max. 18,00 EUR
Nemčija (regionalni trgi)
0,20 % Minimalno 15,00 EUR
Nemčija (EUWAX)
0,20 % Minimalno 20,00 EUR
Nizozemska (Amsterdam)
0,039 %
Norveška (Oslo)
0,039 %
Portugalska (Lizbona)
0,039 % 0,023 %
Španija (Madrid)
0,039 %
Švedska (Stockholm)
0,039 %
Švica (SWX + Virt-X)
0,039 % 0,01 % (SWX); 0,0095 % BT (Virt-X)
Srednja in Vzhodna Evropa
Češka (Praga)
0,18 %
Estonija (Talin)
0,20 % Minimalno 60,00 USD
Latvija (Riga)
0,20 % Minimalno 60,00 USD
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Madžarska (Budimpešta)
Poljska (Varšava)
Amerika
Kanada (Toronto)
Mehika (Mexico City)
ZDA (NYSE+AMEX+NASDAQ)
Azija
Hong Kong

0,18 %
0,18 %

0,10 % Minimalno 10,00 CAD
0,15 %
1 cent $ / delnico
0,15 % Minimalno 250 HKD
Stamp Duty: 0,10 % zaokroženo na najbližjih 1000
HKD
Transaction Levy: 0,005 %
Trading Fee: 0,005 %
0,15 % Minimalno 3.500 JPY
0,25 % Minimalno 35.000 KRW
Posebni davek: 0,15 % pri prodaji na KSE
Transakcijski davek: 0,15 % pri prodaji na KSE
Transakcijski davek: 0,30 % pri prodaji KOSDAQ
Transakcijski davek: 0,50 % pri prodaji odd lotov
0,15 % Minimalno 150,00 SGD; Stamp Duty: 0,05 %, min. 10
SGD, max. 200 SGD

Japonska (Tokyo)
Južna Koreja

Singapur
Afrika
Južna Afrika (Johannesburg)

0,12 % Minimalno 240 ZAR
UST: 0,25 % pri nakupu
Državni davek: 0,005 %, min. 10,92 ZAR, max. 54,59
ZAR
Navedene cene so informativne. AK Jensen Inc. si pridržuje pravico do spremembe svojega cenika.
Posredniška provizija tujega borznega posrednika - DEUTSCHE BANK AG
Od vrednosti transakcije
Drugi stroški
Zahodna Evropa
Avstrija (Dunaj)
0,04 % Minimalno 20 EUR
Belgija (Bruselj)
0,04 % Minimalno 15 EUR
Danska (Copenhagen)
0,04 % Minimalno 20 EUR
Finska (Helsinki)
0,04 % Minimalno 20 EUR
Francija (Pariz)
0,04 % Minimalno 15 EUR; 0,20 % davek na transakcijo
(FTT)
Grčija (Atene)
0,04 % Minimalno 20 EUR
Provizija zunanjega posrednika:0,46 % pri nakupu,
0,76 % pri prodaji
Registracijski stroški: 0,06 %
Prodajni davek: 0,15 % pri prodaji
Irska (Dublin)
0,04 % Minimalno 20 EUR
Provizija zunanjega posrednika: 0,20 % pri nakupu in
prodaji
Stamp Duty: 1,00 % pri nakupu
PTM-Levy: 1,25 EUR za posle nad 12.697 EUR
Italija (Milano)
0,04 % Minimalno 20 EUR
0,12 % davek na transakcijo (FTT)
London (SETS+SETSMM + IOB
0,04 % Minimalno 15 EUR
+ DTS + LIOB)
Stamp Duty: 0,50 % pri nakupu
Stamp Duty: 1,00 % pri nakupu irskih delnic
PTM-Levy: 1 GBP za posle nad 10.000,00 GBP
PTM-Levy: 1,25 EUR za posle z irskimi delnicami nad
12.500 EUR
Nemčija (Xetra)
0,04 % Minimalno 15 EUR
0,0048 % min. 0,60 EUR, max. 18,00 EUR
Nemčija (regionalni trgi)
0,04 % Minimalno 15 EUR
Nemčija (EUWAX)
0,04 % Minimalno 15 EUR
Nizozemska (Amsterdam)
0,04 % Minimalno 15 EUR
Norveška (Oslo)
0,04 % Minimalno 20 EUR
Portugalska (Lizbona)
0,40 % Minimalno 15 EUR - 0,023 %
Španija (Madrid)
0,04 % Minimalno 20 EUR
Švedska (Stockholm)
0,04 % Minimalno 20 EUR
Švica (SWX + Virt-X)
0,04 % Minimalno 20 EUR
0,01 % (SWX); 0,0095 % BT (Virt-X)
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Amerika
Kanada (Toronto)
ZDA (NYSE+AMEX+NASDAQ)

0,05 % Minimalno 17 CAD
0,05 % Minimalno 17 USD

Azija
Japonska (Tokyo)
0,10 % Minimalno 3.500 JPY
Navedene cene so informativne. Deutsche bank AG si pridržuje pravico do spremembe svojega cenika.
Posredniška provizija tujega borznega posrednika – GLOBAL TRADE, poslovna skupina BNY ConvergEx
Group
Od vrednosti transakcije
Drugi stroški
Zahodna Evropa
Avstrija (Dunaj)
0,10 %
Belgija (Bruselj)
0,04 %
Danska (Copenhagen)
0,05 %
Finska (Helsinki)
0,05 %
Francija (Pariz)
0,04 % 0,20 % davek na transakcijo (FTT)
Grčija (Atene)
0,12 % Registracijski stroški: 0,06 %
Prodajni davek: 0,15 % pri prodaji
Irska (Dublin)
0,04 % Stamp Duty: 1,00 % pri nakupu
PTM-Levy: 1,25 EUR za posle nad 12.697 EUR
Italija (Milano)
0,04 % 0,12 % davek na transakcijo (FTT)
London (SETS+SETSMM + IOB +
0,04 % Stamp Duty: 0,50 % pri nakupu
DTS + LIOB)
Stamp Duty: 1,00 % pri nakupu irskih delnic
PTM-Levy: 1 GBP za posle nad 10.000,00 GBP
PTM-Levy: 1,25 EUR za posle z irskimi delnicami nad
12.500 EUR
Nemčija (Xetra)
0,03 % 0,0048 % min. 0,60 EUR, max. 18,00 EUR
Nemčija (regionalni trgi)
0,04 %
Nizozemska (Amsterdam)
0,04 %
Norveška (Oslo)
0,05 %
Portugalska (Lizbona)
0,04 % 0,023 %
Španija (Madrid)
0,04 %
Švedska (Stockholm)
0,05 %
Švica (SWX + Virt-X)
0,04 % 0,01 % (SWX); 0,0095 % BT (Virt-X)
Srednja in Vzhodna Evropa
Češka (Praga)
0,15 %
Estonija (Talin)
0,15 %
Latvija (Riga)
0,15 %
Madžarska (Budimpešta)
0,15 %
Poljska (Varšava)
0,15 %
Turčija (Ankara)
0,14 %
Amerika
Brazilija (Brasilia)
0,15 % Transakcijski davek: 0,035 %
Kanada (Toronto)
1 cent $ / delnico
Mehika (Mexico City)
0,15 %
ZDA (NYSE+AMEX+NASDAQ) 1 cent $ / delnico oz. 0,75
centa $ /delnico, če je
tečaj pod 10$
Azija
Avstralija
0,07 %
Hong Kong
0,07 % Stamp Duty: 0,10 % zaokroženo na najbližji 1000
HKD
Transaction Levy: 0,005 %
Trading Fee: 0,005 %
Japonska (Tokyo)
0,07 %
Južna Koreja
0,15 % Posebni davek: 0,15 % pri prodaji na KSE
Transakcijski davek: 0,15 % pri prodaji na KSE
Transakcijski davek: 0,30 % pri prodaji KOSDAQ
Transakcijski davek: 0,50 % pri prodaji odd lotov
Nova Zelandija
0,07 %
Singapur
0,07 % Stamp Duty: 0,05 %, min. 10 SGD, max. 200 SGD
Afrika
Južna Afrika (Johannesburg)
0,12 % UST: 0,25 % pri nakupu
Državni davek: 0,005 %, min. 10,92 ZAR, max. 54,59
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ZAR
Navedene cene so informativne. BNY ConvergEx Group si pridržuje pravico do spremembe svojega cenika
Posredniška provizija tujega borznega posrednika – FIMA Vrijednosnice d. o. o.
Hrvaška
0,3 %
Provizija Zagrebška borza: med 0,007 % in 0,110 % od vrednosti transakcije za delnice. Provizija SDA (Središnja
Depozitarna Agencija d.d.): pri vrednosti transakcije do 500.000,00 HRK znaša provizija 19,40 HRK + 0,018 %, za
transakcije v vrednosti nad 500.000,00 HRK znaša provizija 19,40 HRK + 0,036 %.
Navedene cene so informativne. FIMA Vrijednosnice d. o. o. si pridržuje pravico do spremembe svojega cenika.
Posredniška provizija tujega borznega posrednika – ILIRIKA INVESTMENT a.d., Beograd
Srbija
0,3 %
Provizija Beograjske borze: 0,10 % od vrednosti transakcije.
Provizija Centralnega registra: 0,10 % od vrednosti transakcije.
Pri prodaji se obračuna še davek za prenos absolutnih pravic v višini 0,35 % od vrednosti transakcije.
Navedene cene so informativne. ILIRIKA INVESTMENT a.d., Beograd si pridržuje pravico do spremembe svojega
cenika.

Opozorilo:
Vrednosti tujega borznega posrednika so informativne narave in predstavljajo Deželni banki Slovenije d. d., zadnje
znane vrednosti, zato so možne spremembe vrednosti, bodisi navzgor bodisi navzdol od informativno predstavljenih.
Vrednosti provizij in stroškov na tujih trgih se določijo glede na vsakokrat veljavne cenike tujih posrednikov, borz in
finančnih institucij, provizije Deželne banke Slovenije d. d. pa so enake zgoraj navedenim.
Trgi navedeni na seznamu preko katerih posredujejo tuji borzni posredniki so informativnega značaja in za banko
nezavezujoči. Če tuji borzni posrednik na določenem trgu nima možnosti posredovanja naročil na trg, banka lahko
zavrne naročilo.
Poravnava provizij tujih posrednikov je v tuji valuti oziroma v domači, preračunani po prodajnem tečaju Deželne banke
Slovenije d. d.
Deželna banka Slovenije d. d. in stranka se lahko o stroških borznega posredovanja dogovorita tudi drugače.
Deželna banka Slovenije d. d. si pridržuje spremeniti Cenik brez predhodnega obvestila. Vsakokrat veljavni Cenik je
objavljen na spletni strani banke www.dbs.si.

VIII. BONITETNE OCENE IN VREDNOTENJE NEPREMIČNIN
Zap.št. Naziv storitve
1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Znesek nadomestila v EUR
fiksni znesek
v%
min.
max.

BONITETNA OCENA
Bonitetna ocena in finančna analiza podjetij za podjetja
s sedežem v Sloveniji (na podlagi finančnih kazalnikov)
Poglobljena bonitetna analiza za podjetja s sedežem v
Sloveniji
Bonitetna ocena in finančna analiza podjetij za podjetja
s sedežem v tujini (na podlagi finančnih kazalnikov)
Pomoč pri izdelavi plana finančnega poslovanja (po
predhodnem dogovoru z naročnikom ter odvisno od
zahtevnosti storitve in izvajalca)
Pomoč pri izdelavi investicijskih elaboratov (po
predhodnem dogovoru z naročnikom ter odvisno od
zahtevnosti storitve in izvajalca)
Načrt finančnega prestrukturiranja:
za podjetjapo predhodnem dogovoru z naročnikom ter
odvisno od zahtevnosti storitve in izvajalca
za zadruge, razen če bi bil glede na manjšo zahtevnost
ali obseg obračun storitve z uporabo urne postavke
nižji
VREDNOTENJE NEPREMIČNIN ZA NEMEN
ZAVAROVANJA, SODNIH POSTOPKOV IPD.
stanovanje v etažni lastnini
pisarna ali lokal v etažni lastnini
zazidljiva in kmetijska zemljišča (do 5 parcel)
stanovanjska hiša ali podoben objekt s funkcionalnim
zemljiščem (odvisno od zahtevnosti cenitve)
vse ostale nepremičnine (odvisno od zahtevnosti
cenitve)
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Frekvenca
obračuna

30,00

takoj

100,00

takoj

60,00

takoj

30,00-130,00
na uro

takoj

30,00-130,00
na uro

takoj

30,00-130,00
na uro
5.000,00
pavšal

takoj

250,00
250,00
300,00

takoj
takoj
takoj

250,00-400,00

takoj

nad 300,00

takoj

2.6.

potrditev ocene GURS
50,00
posamično prevrednotenje 1-krat letno (skrajšano
8
20,00
poročilo)
DRUGE STORITVE, KI JIH SUT IZVAJA ZA
NAROČNIKA
nadomestila se zaračunajo po predhodnem dogovoru z
naročnikom ter odvisno od zahtevnosti storitve in
30,00-130,00
izvajalca
na uro
Davek na dodano vrednost se obračuna v skladu z zakonom v višini 22 % za vse navedene vrste
storitev.

2.7.
3.

3.1.

takoj
takoj

takoj

Vsa odstopanja od omenjenih cen lahko odobri uprava DBS d. d. s sklepom.

IX. VARČEVANJA IN DEPOZITI
Zap.št.

1.1.1.

Znesek nadomestila v EUR
Frekvenca
fiksni znesek
v%
min.
max.
obračuna
PREDČASNA RAZVEZAVA (velja za varčevanja in depozite, sklenjene od 1. 8. 2015 dalje)
Osnova za izračun nadomestila je glavnica, povečana za prejete obresti
Predčasna razvezava v izjemnih primerih (smrt
deponenta ali družinskega člana (mož, žena,
otroci, starši), stalna izselitev iz države,
elemantarna nesreča)
1,00
30,00 1.000,00 takoj

1.1.2.

Predčasna razvezava v ostalih primerih

8

od osnovne cene za predmetno nepremičnino

1.1.

Naziv storitve

2,00
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30,00

1.000,00

takoj

