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I. TRANSAKCIJSKI RAČUNI FIZIČNIH OSEB
1. NADOMESTILO ZA OTVORITEV RAČUNA
1.1. Nadomestilo za otvoritev računa
1.2. Nadomestilo za otvoritev več kot enega računa
• drugega računa
• vsakega naslednjega računa
1.3. Nadomestilo za otvoritev volilnega računa

brez nadomestila
21,00 EUR ob otvoritvi
42,00 EUR ob otvoritvi
21,00 EUR ob otvoritvi

2. NADOMESTILO ZA VODENJE RAČUNA
2.1. Nadomestilo za vodenje DBS gotovinskega računa
•
•
•
•
•
•

2.2. Nadomestilo za vodenje DBS klasičnega računa
•
•
•
•
•

1,50 EUR/mesečno

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.

2.3. Nadomestilo za vodenje DBS osebnega računa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1,50 EUR/mesečno

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.

1,99 EUR/mesečno

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.

2.4. Nadomestilo za vodenje DBS zlatega računa

6,50 EUR/mesečno

• vodenje računa v domači in tujih valutah,
• 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,
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• prenosi na/iz vezanih vlog,
• mesečni izpisek o prometu in stanju na računu.

2.5. Nadomestilo za 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.

2.6. Nadomestilo za vodenje DBS dijaškega računa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.7. Nadomestilo za vodenje DBS študentskega računa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

brez nadomestila

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.

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.

3. NADOMESTILO ZA UKINITEV RAČUNA
(v roku 12 mesecev od sklenitve okvirne pogodbe)

4,50 EUR

4. POŠILJANJE PO POŠTI
• Pošiljanje izpiskov večkrat mesečno v državi
• Pošiljanje izpiskov večkrat mesečno v tujino
• Pošiljanje čekovnih blanketov po pošti

1,00 EUR/izpisek
2,00 EUR/izpisek
5,50 EUR za pošiljko
priporočeno s povratnico
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5. NADOMESTILA ZA DODATNE STORITVE NA RAČUNU
5.1. Identifikacijske kartice:
• ponovna izdaja identifikacijske kartice
• izdaja identifikacijske kartice pooblaščencu

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

5.2. Evidenčna knjižica:
• zamenjava
5.3. Čekovno poslovanje:
• izdaja čekovnih blanketov, za vsak izdan čekovni blanket
• pošiljanje čekov v inkaso
• prijava izgube čekovnih blanketov
• preklic prijave izgube ali kraje čekovnih blanketov
5.4. Trajni nalogi in direktne obremenitve na računu:
• avtomatska obdelava
• ročna obdelava

0,90 EUR
0,90 EUR
4,50 EUR

6,30 EUR

4,50 EUR

0,30 EUR
0,50 EUR/ček
4,50 EUR/ček
6,30 EUR

0,19 EUR
0,95 EUR

6. LIMIT NA RAČUNU
6.1. Avtomatski limit
6.2. Obravnava zahtevka za izredni limit

brez nadomestila
4,50 EUR
(če limit ni odobren)

6.3. Stroški odobritve izrednega limita:
6.3.1. Stroški odobritve izrednega limita do 6 mesecev:
o Stroški odobritve*
1%, min. 15,00 EUR, maks. 60,00 EUR
o Stroški zavarovanja
po pogodbi z zavarovalnico
6.3.2. Stroški odobritve izrednega limita do 1 leta:
2%, min. 15,00 EUR, maks. 60,00 EUR
o Stroški odobritve*
o Stroški zavarovanja
po pogodbi z zavarovalnico
* 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)

6.3.3. Stroški odobritve izrednega limita - na podlagi
zastave vezane vloge

0,8%, min. 12,50 EUR
maks. 125,20 EUR

6.3.4. Stroški odobritve izrednega limita - na podlagi
zastave vrednostnih papirjev za dobo do 6 mesecev

0,8%, min 41,80 EUR
maks. 626,00 EUR

7. OPOMINJEVALNI POSTOPEK
• Pošiljanje prvega opomina o nedovoljenem negativnem stanju
• Pošiljanje drugega opomina o nedovoljenem negativnem stanju
• Pošiljanje opomina pred tožbo

največ 2,50 EUR
največ 2,50 EUR
največ 2,50 EUR
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8. OSTALA NADOMESTILA
8.1. Odkup deviz z izplačilom v domači valuti
8.2. Prijava izgube ali kraje evidenčne knjižice
8.3. Preklic prijave izgube ali kraje evidenčne knjižice

brez nadomestila
6,30 EUR
6,30 EUR

II. TRANSAKCIJSKI RAČUNI ZASEBNIKOV, DRUŠTEV IN CIVILNO PRAVNIH
OSEB, TER GOTOVINSKI TRANSAKCIJSKI RAČUNI ZA NEPOSREDNE IN
POSREDNE PRORAČUNSKE UPORABNIKE (v nadaljevanju POSLOVNI IN
PRORAČUNSKI RAČUNI)
1. NADOMESTILO ZA OTVORITEV RAČUNA
1.1. Nadomestilo za otvoritev računa
1.2. Nadomestilo za otvoritev več kot enega računa
• drugi račun
• vsak naslednji račun

brez nadomestila
21,00 EUR ob otvoritvi
42,00 EUR ob otvoritvi

2. NADOMESTILO ZA VODENJE RAČUNA
2.1. Nadomestilo za vodenje poslovnega računa za samostojne podjetnike 6,00 EUR/mesečno
•
•
•
•
•
•
•

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.

2.2. Nadomestilo za vodenje poslovnega računa za društva
•
•
•
•
•
•
•

6,00 EUR/mesečno

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.

2.3. Nadomestilo za vodenje proračunskega računa

brez nadomestila

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

2.3.1. Gotovinska izplačila:
o do 2.000,00 EUR
o nad 2.000,00 EUR
o tuja gotovina
o vračilo neizplačanega priliva

3,40 EUR
0,25 % od zneska
0,5 % od zneska
min. 4,20 EUR
3,40 EUR
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3. NADOMESTILO ZA UKINITEV RAČUNA
(v roku 12 mesecev od sklenitve okvirne pogodbe)

4,50 EUR

4. POŠILJANJE IZPISKOV
•
•
•
•

Pošiljanje izpiskov večkrat mesečno v državi
Pošiljanje izpiskov večkrat mesečno v tujino
Izpisek ob spremembi prometa
Izpisek ob spremembi prometa – elektronska pošiljka

1,00 EUR/izpisek
2,00 EUR/izpisek
1,00 EUR/izpisek
0,10 EUR/izpisek

5. NADOMESTILA ZA DODATNE STORITVE NA POSLOVNEM RAČUNU
5.1. Poslovna plačilna kartica Activa MasterCard
• predčasna zamenjava kartice
5.2. Trajni nalogi in direktne obremenitve na poslovnem računu:
• avtomatska obdelava
• ročna obdelava

12,50 EUR

0,19 EUR
0,95 EUR

6. LIMIT NA POSLOVNEM RAČUNU ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE
6.1. Obravnava zahtevka za izredni limit

8,40 EUR
(če limit ni odobren)

6.2. Stroški odobritve izrednega limita:
6.2.1. Stroški odobritve izrednega limita do 6 mesecev:
o Stroški odobritve
1%, min. 15,00 EUR, maks. 60,00 EUR
po pogodbi z zavarovalnico
o Stroški zavarovanja
6.2.2. Stroški odobritve izrednega limita do 1 leta:
2%, min. 15,00 EUR, maks. 60,00 EUR
o Stroški odobritve
o Stroški zavarovanja
po pogodbi z zavarovalnico
6.2.3. Stroški odobritve izrednega limita - na podlagi
zastave vezane vloge

0,8%, min. 12,50 EUR
maks. 125,20 EUR

6.2.4. Stroški odobritve izrednega limita - na podlagi
zastave vrednostnih papirjev za dobo do 6 mesecev

0,8%, min 41,80 EUR
maks. 626,00 EUR

7. OPOMINJEVALNI POSTOPEK
•
•
•

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

5,00 EUR
5,00 EUR
5,00 EUR

8. OSTALA NADOMESTILA
8.1. Gotovinski polog na poslovni račun za samostojne podjetnike
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•

0,25 % od zneska,
min. 1,00 EUR maks. 83,50 EUR
• kovanci
2% od zneska pologa,
min. 1,00 EUR
8.2. Gotovinski dvig iz poslovnega računa za samostojne podjetnike
• bankovci
0,25 % od zneska,
min. 1,00 EUR maks. 83,50 EUR
• kovanci
2 % od zneska pologa,
min. 1,00 EUR
bankovci

III. HRANILNE KNJIŽICE
1. HRANILNE KNJIŽICE V DOMAČI VALUTI
1.1. Prijava izgube ali kraje hranilne knjižice
1.2. Preklic prijave izgube ali kraje hranilne knjižice
1.3. Ukinitev hranilne knjižice

6,30 EUR
6,30 EUR
4,50 EUR

2. VEČVALUTNE HRANILNE KNJIŽICE
2.1. Izplačilo v domači valuti
2.2. Prijava izgube ali kraje večvalutne hranilne knjižice
2.3. Preklic prijave izgube ali kraje večvalutne hranilne knjižice
2.4. Ukinitev večvalutne hranilne knjižice

brez nadomestila
6,30 EUR
6,30 EUR
4,50 EUR

IV. KREDITI PREBIVALSTVU
KOMITENT

NEKOMITENT

1. ODOBRITEV POTROŠNIŠKEGA KREDITA V
DOMAČI VALUTI
•

kratkoročni (do 12 mesecev)

1,2 %, min. 20,00 EUR
max. 250,00 EUR

2 %, min. 40,00 EUR
max. 500,00 EUR

•

dolgoročni (nad 12 mesecev)

1,5 %, min. 25,00 EUR
max. 250,00 EUR

2 %, min. 50,00 EUR
max. 500,00 EUR

•

hitri kredit na osebnem računu

1,3 %, min. 25,00 EUR

•

»mini kredit«

50,00 EUR

50,00 EUR

1,2 %, min. 30,00 EUR
max. 295,00 EUR

1,2 %, min. 60,00 EUR
max. 495,00 EUR

2. ODOBRITEV STANOVANJSKEGA KREDITA V
DOMAČI VALUTI

•

do 120 mesecev, v primeru
zavarovanja pri zavarovalnici
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•

do 360 mesecev

1,5 %, min. 30,00 EUR
max. 495,00 EUR

1,5 %, min. 60,00 EUR
max. 700,00 EUR

3. KRATKOROČNI KREDITI V DOMAČI VALUTI
NA PODLAGI ZASTAVE VREDNOSTNIH
PAPIRJEV

3.1. odobritev kredita
•

do 100.000 EUR

200,00 EUR

200,00 EUR

•

od 100.001 EUR do 500.000 EUR

300,00 EUR

300,00 EUR

•

nad 500.000 EUR

400,00 EUR

400,00 EUR

3.2. priprava dodatka h kreditni in zastavni
pogodbi v primeru spremembe zastave vred.
papirjev

30,00 EUR

30,00 EUR

3.3. priprava dodatka h kreditni in zastavni
pogodbi v primeru prodaje zastav. vred.
papirjev in ponovni zastavi novih/drugih
vrednostnih papirjev

90,00 EUR

90,00 EUR

3.4. podaljšanje kratkoročnega kredita na
podlagi zastave vrednostnih papirjev

90,00 EUR

90,00 EUR

3.5. priprava kompenzacijske izjave

21,00 EUR

21,00 EUR

4. PREMOSTITVENI KRATKOROČNI KREDITI V
DOMAČI VALUTI NA PODLAGI ZASTAVE
DEPOZITA

•

do 4.000 EUR

21,00 EUR

21,00 EUR

•

nad 4.000 EUR do 20.000 EUR

30,00 EUR

30,00 EUR

•

nad 20.000 EUR

50,00 EUR

50,00 EUR

Po dogovoru, max. 3%

Po dogovoru, max. 3%

5. NADOMESTILO ZA OPRAVLJANJE
KREDITNIH POSLOV PO POOBLASTILU
PRAVNIH OSEB
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6.

PREDČASNO VRAČILO

•

krediti, odobreni do 09.08.2010

50% stroškov odobritve

50% stroškov odobritve

•

krediti z referenčno obrestno mero

brez stroškov

brez stroškov

•

krediti z nominalno obrestno mero

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

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

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 %, min. 25,00 EUR
max. 250,00 EUR

1 %, min. 25,00 EUR
max. 250,00 EUR

dejanski stroški

dejanski stroški

največ 5,00 EUR
največ 5,00 EUR
največ 5,00 EUR

največ 5,00 EUR
največ 5,00 EUR
največ 5,00 EUR

10. STROŠKI SPREMEMBE ZASTAVLJENIH
TERJATEV IZ INVESTICIJSKIH KUPONOV
VZAJEMNIH SKLADOV

10,00 EUR

10,00 EUR

11. STROŠKI SPREMEMBE OBRESTNE MERE
NA ŽELJO KREDITOJEMALCA

150,00 EUR

150,00 EUR

7. NADOMESTILO ZA SPREMEMBO KREDITNE
POGODBE

8. NADOMESTILO ZA VPIS ZASTAVNE
PRAVICE, STROŠKI IZBRISA, OSTALI STROŠKI
9. STROŠKI OPOMINA ZA KREDITE
•
•
•

prvi opomin
drugi opomin
tretji opomin
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V. KREDITI KMETOM
KOMITENT

NEKOMITENT

1,2 %, min. 25,00 EUR
max. 400,00 EUR

2 %, min. 45,00 EUR
max. 500,00 EUR

1,5 %, min. 30,00 EUR
max. 695,00 EUR

2 %, min. 55,00 EUR
max. 725,00 EUR

ODSTOPOM TERJATEV IZ NASLOVA
NEPOVRATNIH SREDSTEV (SUBVENCIJE,…)

1,5% ,
min. 25,00 EUR
max. 695,00 EUR

1,5%
min. 25,00 EUR
max. 695,00 EUR,

4. NADOMESTILO ZA SPREMEMBO KREDITNE
POGODBE

1 %, min. 25,00 EUR
max. 250,00 EUR

1 %, min. 25,00 EUR
max. 250,00 EUR

5. STROŠKI SPREMEMBE OBRESTNE MERE

150,00 EUR

150,00 EUR

6. ODOBRITEV »SOLAR« KREDITA

1 % , min. 200,00 EUR
max. 950,00 EUR

1 %, min. 200,00 EUR
max. 950,00 EUR,

1. ODOBRITEV KRATKOROČNEGA KREDITA V
DOMAČI VALUTI

2. ODOBRITEV DOLGOROČNEGA KREDITA V
DOMAČI VALUTI

3. ODOBRITEV KREDITA, ZAVAROVANEGA Z

VI. TREZORSKO POSLOVANJE
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

• depo dragocenosti – hramba

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

0,9 % od označene vrednosti,
najmanj 8,40 EUR
in največ 83,50 EUR
plačilo vnaprej
6,30 EUR;
plačilo vnaprej in
1,00 EUR
od opravljene transakcije;
plačilo vnaprej
1,5 % od vrednosti;
plačilo vnaprej

Pri vseh storitvah navedenih v poglavju Trezorsko poslovanje se zaračuna DDV-1 v skladu z Zakonom o davku
na dodano vrednost.
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VII. DEVIZNO POSLOVANJE
1. TUJA GOTOVINA
1.1. Odkup tuje gotovine od fizičnih oseb
1.2. Prodaja tuje gotovine fizičnim osebam
1.3. Zamenjava bankovcev izločenih iz obtoka

brez nadomestila
brez nadomestila
5 % min. 4,50 EUR

2. ČEKI, KREDITNA PISMA IN DRUGI VREDNOSTNI PAPIRJI
2.1. Izplačilo v domači valuti od izplačanega zneska
2.2. Inkaso bankovcev, čekov in drugih vrednostnih papirjev
- za fizične osebe

1 % min. 4,50 EUR
4,50 EUR
ob prevzemu za vsako
potrdilo o inkasu

VIII. PLAČILNI PROMET
1. DOMAČE IN ČEZMEJNE PLAČILNE TRANSAKCIJE ZA FIZIČNE OSEBE
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).
1.1.

Domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije do 50.000 EUR (mala
plačila)
Domača plačila banka izvršuje v SEPA1 standardu (razen direktnih obremenitev – NPIDB, ki jih banka izvaja v standardu Zbirnega centra še do konec leta 2012 ) in preko
sistema TARGET2 (nujna plačila). Regulirana čezmejna plačilna transakcija je
avtomatsko plačilo (STP plačilo2) 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.

1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.1.3.

Elektronsko poslovanje preko DBS NET
Interni nalog
(plačilna transakcija med strankama DBS)
Eksterni nalog
(plačilna transakcija stranki pri drugi banki)
Nujni nalog

brez nadomestila
0,29 EUR
2,50 EUR

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.

10

1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.2.1.1.
1.1.2.1.2.
1.1.2.2.
1.1.2.3.

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)
Nujni nalog

brez nadomestila
0,50 EUR
0,15 %, min. 1,50 EUR, max. 7,50
EUR
7,50 EUR

1.2.

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

1.2.1.
1.2.1.1.

Elektronsko poslovanje preko DBS NET
Interni nalog
(plačilna transakcija med strankama DBS)
Eksterni nalog
(plačilna transakcija stranki pri drugi banki)
Nujni nalog

1.2.1.2.
1.2.1.3.
1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.2.1.1.
1.2.2.1.2.
1.2.2.2.
1.2.2.3.
1. 3.

brez nadomestila
2,50 EUR
2,50 EUR

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)
Nujni nalog

brez nadomestila
0,50 EUR
7,50 EUR
7,50 EUR

Neregulirane čezmejne plačilne transakcije
Neregulirana čezmejna plačilna transakcija (NON STP3) je malo ali veliko plačilo, pri
katerem nalog ne vsebuje enega izmed pogojev za regulirano čezmejno plačilo.

1.3.1.
1.3.2.

Nalog oddan preko DBS NET – malo plačilo
Nalog oddan na bančnem okencu – malo plačilo

1.3.3.
1.3.4.

Nalog oddan preko DBS NET - veliko plačilo
Nalog oddan na bančnem okencu - veliko plačilo

1.4.

Prejeto plačilo (plačilo v dobro računa)

0,29 EUR + 5,00 EUR
0,15 %, min. 1,50 EUR,
max. 7,50 EUR + 10,00 EUR
2,50 EUR + 5,00 EUR
7,50 EUR + 10,00 EUR

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 in društva invalidov ter
prispevki za elementarne nesreče, 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
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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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.

2. ČEZMEJNE PLAČILNE TRANSKACIJE V DRUGIH VALUTAH DRŽAV ČLANIC (RAZEN EUR, SEK IN
RON) IN DRUGE PLAČILNE TRANSAKCIJE (MEDNARODNI PLAČILNI PROMET) ZA FIZIČNE OSEBE
Druge plačilne transakcije vključujejo plačila izven meja EU v katerikoli valuti in plačila
v okviru EU v valutah, ki niso valute članic EU.
2.1.

Elektronsko poslovanje – elektronska
banka DBS NET

2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.1.3.
2.1.1.4.

Nakazilo do 50.000,00 EUR
Opcija OUR*
Nepopolni nalog
Nujno plačilo
Prejeto plačilo

6,26 EUR
dodatno 8,35 EUR
dodatno 5,00 EUR
dodatno 3,00 EUR
2,50 EUR

2.1.2.
2.1.2.1.
2.1.2.2.
2.1.2.3.
2.1.2.4.

Nakazilo nad 50.000,00 EUR
Opcija OUR*
Nepopolni nalog
Nujno plačilo
Prejeto plačilo

10,00 EUR
dodatno 8,35 EUR
dodatno 5,00 EUR
dodatno 3,00 EUR
2,50 EUR

2.2.
2.2.1.
2.2.1.1.
2.2.1.2.
2.2.1.3.
2.2.1.4.

Papirno poslovanje - na bančnem okencu
Nakazila do 50.000,00 EUR
Opcija OUR*
Nepopolni nalog
Nujno plačilo
Prejeto plačilo

2.2.2.
2.2.2.1.
2.2.2.2.
2.2.2.3.
2.2.2.4.

Nakazila nad 50.000,00 EUR
50,00 EUR
Opcija OUR*
dodatno 15,00 EUR
Nepopolni nalog
dodatno 10,00 EUR
Nujno plačilo
dodatno 6,00 EUR
Prejeto plačilo
2,50 EUR
*OUR-nadomestilo za kritje stroškov prejemnika plačila (vse nastale stroške tako svoje
banke kot banke prejemnika plačila krije nalogodajalec oz. plačnik).

10,00 EUR
dodatno 15,00 EUR
dodatno 10,00 EUR
dodatno 6,00 EUR
2,50 EUR

3. 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).
3. 1.

Domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije do 50.000 EUR (mala
plačila)
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Domača plačila banka izvršuje v SEPA4 standardu (razen direktnih obremenitev – NPIDB, ki jih banka izvaja v standardu Zbirnega centra še do konec leta 2012 ) in preko
sistema TARGET2 (nujna plačila). Regulirana čezmejna plačilna transakcija je
avtomatsko plačilo (STP plačilo5) 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.
3.1.1.1.
3.1.1.2.
3.1.1.3.

3.1.2.
3.1.2.1.
3.1.2.1.1.
3.1.2.2.
3.1.2.3.

Elektronsko poslovanje preko DBS NET
Interni nalog
(plačilna transakcija med strankama DBS)
Eksterni nalog
(plačilna transakcija stranki pri drugi banki)
Nujni nalog

Papirno poslovanje – na bančnem okencu
Interni nalog
(plačilna transakcija med strankama DBS)
Kompenzacijski nalog
Eksterni nalog
(plačilna transakcija stranki pri drugi banki)
Nujni nalog

0,20 EUR
0,40 EUR
3,00 EUR

0,95 EUR
0,80 EUR
0,15 %, min. 1,50 EUR, max. 7,50
EUR
7,50 EUR

3.2.

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

3.2.1.
3.2.1.1.

Elektronsko poslovanje preko DBS NET
Interni nalog
(plačilna transakcija med strankama DBS)
Eksterni nalog
(plačilna transakcija stranki pri drugi banki)
Nujni nalog

3.2.1.2.
3.2.1.3.
3.2.2.
3.2.2.1.
3.2.2.1.1.
3.2.2.2.
3.2.2.3.
3. 3.

Papirno poslovanje – na bančnem okencu
Interni nalog
(plačilna transakcija med strankama DBS)
Kompenzacijski nalog
Eksterni nalog
(plačilna transakcija stranki pri drugi banki)
Nujni nalog

0,20 EUR
3,00 EUR
3,00 EUR

0,95 EUR
0,80 EUR
7,50 EUR
7,50 EUR

Neregulirane čezmejne plačilne transakcije
Neregulirana čezmejna plačilna transakcija (NON STP6) je malo ali veliko plačilo, pri
katerem nalog ne vsebuje enega izmed pogojev za regulirano čezmejno plačilo.

4

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).
5

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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3.3.1.
3.3.2.

Nalog oddan preko DBS NET – malo plačilo
Nalog oddan na bančnem okencu – malo plačilo

3.3.3.
3.3.4.
3.4.

Nalog oddan preko DBS NET - veliko plačilo in
Nalog oddan na bančnem okencu - veliko plačilo
Prejeto plačilo (plačilo v dobro računa)

0,40 EUR + 7,00 EUR
0,15 %, min. 1,50 EUR,
max. 7,50 EUR + 10,00 EUR
3,00 EUR + 7,00 EUR
7,50 EUR + 10,00 EUR
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 in društva invalidov ter
prispevki za elementarne nesreče, 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.

4. ČEZMEJNE PLAČILNE TRANSAKCIJE V DRUGIH VALUTAH DRŽAV ČLANIC (RAZEN EUR, SEK IN
RON) IN DRUGE PLAČILNE TRANSAKCIJE (MEDNARODNI PLAČILNI PROMET) ZA ZASEBNIKE,
DRUŠTVA IN NEFORMALNE SKUPINE

Druge plačilne transakcije vključujejo plačila izven meja EU v katerikoli valuti in plačila
v okviru EU v valutah, ki niso valute članic EU.
4.1.

Elektronsko poslovanje – elektronska
banka DBS NET

4.1.1.
4.1.1.1.
4.1.1.2.
4.1.1.3.

Nakazilo do 50.000,00 EUR
Opcija OUR*
Nepopolni nalog
Nujno plačilo

8,35 EUR
dodatno 10,43 EUR
dodatno 7,00 EUR
dodatno 4,00 EUR

4.1.2.
4.1.2.1
4.1.2.2.
4.1.2.3.

Nakazilo nad 50.000,00 EUR
Opcija OUR*
Nepopolni nalog
Nujno plačilo

15,00 EUR
dodatno 10,43 EUR
dodatno 7,00 EUR
dodatno 4,00 EUR

4.2.
4.2.1.
4.2.1.1.
4.2.1.2.
4.2.1.3.
4.2.1.4.

Papirno poslovanje - na bančnem okencu
Nakazila do 50.000,00 EUR
Opcija OUR*
Nepopolni nalog
Nujno plačilo
Prejeto plačilo

10,00 EUR
dodatno 15,00 EUR
dodatno 10,00 EUR
dodatno 6,00 EUR
7,50 EUR

4.2.2
4.1.2.1.
4.1.2.2.
4.1.2.3.
4.2.2.4.

Nakazila nad 50.000,00 EUR
Opcija OUR*
Nepopolni nalog
Nujno plačilo
Prejeto plačilo

50,00 EUR
dodatno 15,00 EUR
dodatno 10,00 EUR
dodatno 6,00 EUR
7,50 EUR
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*OUR-nadomestilo za kritje stroškov prejemnika plačila (vse nastale stroške tako svoje
banke kot banke prejemnika plačila krije nalogodajalec oz. plačnik)

IX. OSTALA NADOMESTILA
1. izvršitev sodnih in upravnih sklepov o izvršbi
• vodenje, obdelava in vsako prvo nakazilo po sklepu na račun upnika
• vsako naslednje delno nakazilo po sklepu na račun upnika
• vodenje, obdelava in vsako prvo nakazilo po sklepu na račun
primarne banke
• vsako naslednje delno nakazilo po sklepu na račun primarne banke
• vsako naslednje delno nakazilo po sklepu istega dne

25,00 EUR
10,00 EUR
17,00 EUR
9,00 EUR
0,95 EUR

2. unovčenje menice

8,40 EUR

3. izvršitev sklepa o dedovanju
• obdelava sklepa
• nakazilo/izplačilo vsakemu dediču

8,40 EUR
5,10 EUR

4. plačilo stroškov pogreba iz sredstev na računu

8,40 EUR

5. predčasna prekinitev obročnega varčevanja in
varčevanja v NSVS

8,40 EUR

6. izdelava prepisov, izpisov kartic,
mikrofilmskih izpisov dokumentov
7. izdaja raznih potrdil o stanju na računu
8. neupravičena reklamacija
9. fotokopije raznih dokumentov na željo komitenta
10. izdaja potrdila o prilivu plače za pridobitev kredita
pri drugi banki
11. izračun obresti, ki niso predmet bančnega poslovanja

12. nerealizirana najava dviga
13. gotovinsko izplačilo priliva iz prehodnega računa banke
14. Izdaja izjav in potrdil
• do 20.000,00 EUR
• nad 20.000,00 EUR
15. gotovinsko poslovanje
• polog iztržka na TRR pravne osebe
• izplačilo s TRR pravne osebe

2,00 EUR od strani
6,70 EUR
6,70 EUR
0,20 EUR /stran
8,40 EUR

0,30 EUR od vrstice
min. 3,60 EUR
0,5%, max. 42,00 EUR
4,20 EUR

15,00 EUR
30,00 EUR

0,25 % od zneska
0,25 % od zneska

16. Zamenjava gotovine
•

Zamenjava bankovcev za bankovce

0,50% od zneska menjave,
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•

min. 1,00 EUR
2 % od zneska menjave,
min. 1,00 EUR

Zamenjava kovancev za bankovce ali
bankovcev za kovance ali kovancev za
kovance

17. Pošiljanje numizmatičnih vrednosti v RS

dejanski stroški poštnine +
5 EUR po pošiljki

18. Pošiljanje numizmatičnih vrednosti v tujino:
a) za države EU

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

b) izven EU

19. Potrdilo o opravljeni transakciji na zahtevo plačnika/prejemnika

1,00 EUR

20. Posredovanje informacij o opravljeni plačilni transakciji

1,00 EUR

21. Obvestilo o zavrnitvi plačilnega naloga

1,00 EUR

22. Preklic plačilnega naloga pred izvršitvijo

6,70 EUR

22. Reklamacije in storitve po poizvedbah

10,00 EUR

Na storitvah, navedenih pod točko 9., 11. in 14. se obračuna davek na dodano vrednost v skladu z Zakonom o
davku na dodano vrednost v višini 20 %, razen, če so v neposredni povezavi z opravljanjem plačilnega
prometa.

X. POSLOVANJE S PLAČILNIMI KARTICAMI
1. PLAČILNA KARTICA ACTIVA MASTERCARD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

letna članarina
letna članarina za pooblaščenca
blokacija 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
SMS obvestilo o opravljenih transakcijah s plačilno kartico

16,30 EUR
16,30 EUR
8,50 EUR
6,50 EUR
14,80 EUR
1,60 EUR
2,50 EUR
5 % od zneska, min. 7,70 EUR
5 % od zneska, min. 5,90 EUR
1,00 EUR/izpis
2,00 EUR/izpis
3,50 EUR
3,50 EUR
1,00 EUR/mesec na
posamezno kartico

2. ZLATA PLAČILNA KARTICA ACTIVA MASTERCARD
• letna članarina

58,70 EUR
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

letna članarina za pooblaščenca
blokacija 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
SMS obvestilo o opravljenih transakcijah s plačilno kartico

58,70 EUR
14,80 EUR
12,50 EUR
14,80 EUR
1,60 EUR
2,50 EUR
5 % od zneska, min. 7,70 EUR
5 % od zneska, min. 5,90 EUR
1,00 EUR/izpis
2,00 EUR/izpis
3,50 EUR
3,50 EUR
1,00 EUR/mesec na
posamezno kartico

3. 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

doplačilo
33,90 EUR
42,10 EUR
49,90 EUR

4. POSLOVNA PLAČILNA KARTICA ACTIVA MASTERCARD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

letna članarina
letna članarina za pooblaščenca
blokacija 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
SMS obvestilo o opravljenih transakcijah s plačilno kartico

27,30 EUR
27,30 EUR
14,80 EUR
12,50 EUR
14,80 EUR
1,60 EUR
2,50 EUR
5 % od zneska, min. 7,70 EUR
5 % od zneska, min. 5,90 EUR
1,00 EUR/izpis
2,00 EUR/izpis
3,50 EUR
3,50 EUR
1,00 EUR/mesec na
posamezno kartico

5. BANČNA KARTICA ACTIVA MAESTRO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

letna članarina
letna članarina za pooblaščenca
blokacija 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

ni članarine
ni članarine
6,50 EUR
3,00 EUR
5,00 EUR
1,60 EUR
2 % od zneska
2 % od zneska
1,60 EUR*
1,80 EUR
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•
•
•
•

dvig gotovine na bančnih avtomatih v euro območju
začasna sprememba limita poslovanja
trajna sprememba limita poslovanja
SMS obvestilo o opravljenih transakcijah s plačilno kartico

brezplačno
3,50 EUR
3,50 EUR
1,00 EUR/mesec na
posamezno kartico

* Nadomestilo se ne plačuje na tistih enotah Pošte Slovenije, kjer v kraju ni bančne enote oziroma
bančnega avtomata.

6. BANČNA KARTICA POSLOVNA ACTIVA MAESTRO
•
•
•
•
•
•
•
•

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 v 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
SMS obvestilo o opravljenih transakcijah s plačilno kartico

ni članarine
ni članarine
brezplačno
6,00 EUR
6,00 EUR
6,50 EUR
1,60 EUR
2 % od zneska
min1,80 EUR, max. 20,00 EUR
1,60 EUR
0,60 EUR
1,80 EUR
3,50 EUR
3,50 EUR
1,00 EUR/mesec
na posamezno kartico

7. DRUGE STORITVE ZA PLAČILNO KARTICO ACTIVA MASTERCARD
6.1. Izdaja nadomestne kartice
• Center za izdajo se nahaja v ZDA
• Center za izdajo se nahaja izven ZDA

80,00 EUR
112,80 EUR

6.2. Hitro avansiranje
• Center za izdajo se nahaja v ZDA
• Center za izdajo se nahaja izven ZDA

54,30 EUR
79,30 EUR

8. ZAHTEVEK ZA DOKUMENT
•

zahtevek za dokument v tujini za zneske nad 10 USD

8,50 EUR

•

zahtevek za dokument v Sloveniji (prodajna mesta Plasis, NLB)

2,20 EUR

•

zahtevek za dokument znotraj sistema Activa

•

stroški blokacije zaradi preseženega zneska zaupanja
in prehoda v nedovoljeno stanje

brez nadomestila
dejanski stroški
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XI. ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO
1. FIZIČNE OSEBE
•

pristopnina za DBS NET

16,50 EUR

•

pristopnina za DBS NET z aktiviranjem uporabe
generatorja enkratnih gesel

25,00 EUR

•

pristopnina za DBS NET (za učence, dijake in študente)

•

pristopnina za DBS NET z aktiviranjem uporabe generatorja
enkratnih gesel (za učence, dijake in študente)

12,10 EUR

•

aktiviranje uporabe generatorja enkratnih gesel

12,10 EUR

•

nadomestilo za uporabo DBS NET

0,45 EUR/mesec

•

nadomestilo za uporabo DBS NET - učenci, dijaki, študentje,
imetniki DBS zlatega računa
pristopnina za storitev e-računi
posredovanje e-prijave/e-odjave

brez nadomestila
brez nadomestila
brez nadomestila

•
•

brez nadomestila

2. ZASEBNIKI IN DRUŠTVA
•

pristopnina za DBS NET

•

nadomestilo za uporabo DBS NET - s.p.

1,00 EUR/mesec

•

nadomestilo za uporabo DBS NET - društva

1,00 EUR/mesec

•
•

pristopnina za storitev e-računi
posredovanje e-prijave/e-odjave

brez nadomestila
brez nadomestila

16,50 EUR

XII. KOMISIJSKI POSLI
1. STROŠKI OPOMINJANJA ZA KREDITE:
•
•
•
•

prvi opomin
drugi opomin
tretji opomin
vsak naslednji opomin

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

2. STROŠKI SKLENITVE DODATKA K POGODBI
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•

reprogram s sklenitvijo aneksa

42,00 EUR

3. STROŠKI PREDČASNEGA VRAČILA KREDITA
•

predčasno poplačilo kredita v celoti

42,00 EUR

4. IZDELAVA FOTOKOPIJ DOKUMENTOV PO ŽELJI KOMITENTOV, TISKANJE KARTIC ALI IZPISKOV
0,20 EUR / stran

5. IZDAJA RAZNIH POTRDIL
6. IZDELAVA, IZPIS AMORTIZACIJSKEGA NAČRTA

6,70 EUR / stran
20 EUR

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.

»OPOZORILO:
Osebni ali drugi zaupni oziroma varovani podatki, ki so nam na razpolago ali nam jih boste sporočili v zvezi z
opravljanjem storitev (npr. izvršitvijo plačilnega naloga) in ki med bankami za ta namen potujejo preko omrežja
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), bodo lahko na podlagi posebne
zahteve posredovani domačim ali tujim (tudi v ZDA) državnim, upravno-administrativnim ali sodnim organom
zaradi izvajanja ukrepov preprečevanja pranja denarja in ukrepov zoper financiranje terorističnih aktivnosti.«
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