Cenik za storitve Deželne banke Slovenije d. d.

IZVLEČEK IZ CENIKA DEŽELNE BANKE SLOVENIJE D.D.
velja in se uporablja od 15. 2. 2018 dalje
B. POSLOVANJE S PREBIVALSTVOM
VIII. POSLOVANJE S FINANČNIMI INSTRUMENTI ZA PREBIVALSTVO IN KMETE
Zap.št.

Naziv storitve
fiksni znesek

1.

POSREDOVANJE PRI NAKUPU IN PRODAJI DOMAČIH FINANČNIH INSTUMENTOV

1.1.

Nadomestilo za borzno posredovanje v zvezi s finančnimi instrumenti

1.1.1.

Osnovno nadomestilo

1.1.2.

Najnižje nadomestilo ob enkratni prodaji

Znesek nadomestila v EUR
v%
min.

0,80

max.

10,00

20,00

Osnovno nadomestilo se obračuna od vrednosti transakcije. Višina nadomestila se oblikuje glede na poslovno sodelovanje in interes banke. 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). Za posle sklenjene na trgu SI ENTER (MTF) se poravnava izvrši po pravilih OTC-DVP.
1.2.

Nadomestilo za odpiranje in zapiranje trgovalnega računa in nadomestilo za enoletno vodenje računa finančnih instrumentov pri KDD
Odpiranje in zapiranje računa pri KDD
brez nadomestila DBS
Banka stranki zaračuna neposredne stroške odprtja in zaprtja računa skladno z vsakokrat veljavnim cenikom KDD, v višini kot jih KDD obračuna DBS za posamezen račun
finančnih instrumentov.
Enoletno vodenje računa pri KDD

brez nadomestila DBS

Letni strošek nadomestil se vedno obračuna le do zakonsko dopustne vrednosti v skladu z določili Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih.
1.3.

Nadomestilo za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov
Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov, katerih mesečna povprečna vrednost presega 3.300 EUR znaša 0,96 EUR povečano za:
0,00222 % povprečnega mesečnega stanja finančnih
instrumentov
lastniški finančni instrumenti in investicijski kuponi
0,00158 % povprečnega mesečnega stanja finančnih
instrumentov
dolžniški finančni instrumenti
Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov, katerih mesečna povprečna vrednost ne
presega 3.300 EUR znaša:

0,04166% od povprečnega mesečnega stanja finančnih
instrumentov.

Mesečna povprečna vrednost je izračunana na način, kot je določen v tarifi KDD. Banka obračunava nadomestilo mesečno. V kolikor skupni znesek nadomestila za posamezen
mesec za posamezni račun ne preseže 10,00 EUR, se nadomestilo ne obračuna v tem mesecu temveč v naslednjem mesecu za celotno obdobje od datuma zadnjega obračuna
dalje.
Nadomestilo za vzdrževanje stanj se obračuna tudi ob zaprtju računa za obdobje od zadnjega obračuna do datuma zaprtja računa.
1.4.

Nadomestilo za prenos finančnih instrumentov

1.4.1.

Posamezen prenos finančnega instrumenta iz ukinjenega registrskega računa pri KDD
2,20

Nadomestilo za posamezen prenos
1.4.2.

Prenos finančnega instrumenta z računa imetnika pri članu KDD na račun istega imetnika pri članu KDD na podlagi njegovega naloga
6,60 EUR + 0,0374 % od
za finančne instrumente, s katerimi se trguje na organiziranem trgu
vrednosti transakcije
za finančne instrumente, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu
Število nematerializiranih finančnih instrumentov
1 - 499

14,00

500 - 4.999

16,00
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1.4.3.

5.000 - 9.999

25,00

nad 10.000

60,00

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 ne trguje na organiziranem trgu
Število nematerializiranih finančnih instrumentov

1.4.4.

1 - 499

14,00

500 - 4.999

16,00

5.000 - 9.999

25,00

nad 10.000

60,00

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
14,00
200,00
vrednosti transakcije
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.

1.5.

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,…)
6,60 EUR + 0,0374 % od
11,00
200,00
za finančne instrumente, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu
vrednosti transakcije
za finančne instrumente, ki niso uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu
Število nematerializiranih finančnih instrumentov
1 - 499

14,00

500 - 4.999

16,00

5.000 - 9.999

25,00

nad 10.000

60,00

Navedeno nadomestilo predstavlja skupno nadomestilo, ki ga stranka plača banki za opravljeno storitev in je sestavljeno iz nadomestila KDD in nadomestila banke.

1.6.

Investicijsko svetovanje
100 EUR oz. po
pogodbi

Svetovalna ura za investicijsko svetovanje
1.7.

Nadomestilo za sprejem prevzemne ponudbe
25,00

Nadomestilo za sprejem prevzemne ponudbe

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. Nadomestilo se imetniku zaračuna ne glede na to, ali bo ponudba veljala za uspešno ali neuspešno.

1.8.

Nadomestilo za izplačilo dividend, obresti in drugih izplačil (za prejemke do 5,00 EUR je nadomestilo enako
višini prejemka)

5,00

Poleg nadomestila DBS se stranki dodatno obračunajo še nadomestila KDD, ki jih ta zaračuna DBS za račun strank.

1.9

Nadomestilo za izvajanje drugih dejanj iz naslova korporacijskih dejanj (združevanje VP, razdruževanje VP,
zapadlost, polog pravic,…)

1.10.

Poleg nadomestila DBS se stranki dodatno obračunajo še nadomestila KDD, ki jih ta zaračuna DBS za račun strank.

Sodne in davčne izvršbe na finančne instrumente (strošek vsebuje poizvedbe za podatki, obveščanje sodišča,
preverjanje zastave in izvršitev naročila)

1.11.

Mesečno nadomestilo za spremljanje, obveščanje in izvajanje korporacijskih akcij za finančne instrumente v
KDD
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1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.

a
b
c
d
e
f

Nadomestilo banke se poveča za neposredne stroške KDD, ki so razvidni iz tarife KDD. Mesečna povprečna vrednost je izračunana na način, kot je določen s tarifo KDD. Banka
obračunava nadomestilo mesečno. V kolikor skupni znesek nadomestila za posamezen mesec za posamezni račun ne preseže 10,00 EUR, se nadomestilo ne obračuna v tem
mesecu temveč v naslednjem mesecu za celotno obdobje od datuma zadnjega obračuna dalje. Ob zaprtju računa se stroški zaračunajo od datuma zadnjega obračuna do datuma
zaprtja računa. Skupni stroški se obračunajo v skladu z določili ZNVP.
30,00
Storitve v zvezi z upravljanjem zavarovanj stranke
Nadomestilo za preklic ali izbris inštrukcije

7,62

Dnevno nadomestilo za recikliranje dvostranskega naloga
Zahteva za dodelitev KID kode

2,00
12,00

Druge storitve
Izdaja in posredovanje listin oz. poročil na zahtevo stranke (poleg nadomestil DBS se obračunajo neposredni stroški
KDD, skrbnikov, depozitarjev in drugih institucij, ki jih drugi obračunajo DBS v zvezi z opravljanjem storitev) za eno
stran

5,00

Dodatni izpis prometa ali stanja na računu za eno stran na zahtevo stranke

5,00

Izstavitev potrdila o vpisu, izbrisu ali spremembi pravic tretjih na finančnih instrumentih
Izterjava zapadlih terjatev - opomin; v skladu z ZVPot

8,00
3,50

Operativno delo

20,00/h

Strokovno delo

50,00/h

Davek na dodano vrednost se obračuna v skladu z 41. členom Zakona o davku na dodano vrednost v višini 22 % za storitve pod zap. štev. 1.6., 1.7., 1.15., 1.16. e, f
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.
Skupno nadomestilo, ki je sestavljeno iz nadomestila banke in neposrednih nadomestil drugih institucij (KDD, Ljubljanske borze, skrbniške banke, globalnih depozitarjev in ostalih
institucij), se v primeru povečanja neposrednih nadomestil drugih institucij zviša v višini spremembe nadomestila le-teh.
Deželna banka Slovenije d. d. si pridržuje spremeniti cenik brez predhodnega obvestila. Vsakokratni veljavni cenik je objavljen na spletni strani banke www.dbs.si.
2.

POSREDOVANJE PRI NAKUPU IN PRODAJI TUJIH FINANČNIH INSTRUMENTOV

2.1.

Nadomestilo banke
0,80

Osnovno nadomestilo

10,00

Poleg osnovnega nadomesila DBS d.d se stranki dodatno obračunavajo še neposredni stroški tujih izvršilnih partnerjev, partnerjev posameznih trgov, finančnih institucij oz.
skrbnikov in globalnih depozitarjev v zvezi z izvršitvijo in poravnavo transakcije, vključno s stroški plačilnega prometa.
Osnovno nadomestilo se obračuna od vrednosti transakcije in je lahko največ 0,80% od vrednosti transakcije. Višina nadomestila se oblikuje glede na poslovno sodelovanje in
interes banke.
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.
2.2.

Nadomestilo za vrzdrževanje stanj finančnih instrumentov in nadomestila skrbniške banke
DBS za posamezni račun finančnih instrumentov poleg nadomestil iz te točke obračuna še neposredne stroške tujih partnerjev, skrbnikov, globalnih in lokalnih depozitarjev ter
drugih finančnih institucij v zvezi z vzdrževanjem stanj finančnih instrumentov.
Mesečno nadomestilo za stroške ležarine za tuje finančne instrumente znaša 0,03 % od povprečne tržne vrednosti portfelja p.a. Poleg nadomestila DBS d.d. se stranki dodatno
obračunavajo še neposredni stroški skrbnika oz. lokalnih depozitarjev na posameznih trgih.
Nadomestilo 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 mesečno. V kolikor skupni znesek vseh nadomestil za posamezen mesec za posamezni račun ne preseže 10,00 EUR
se nadomestilo ne obračuna v tem mesecu temveč v naslednjem mesecu za celotno obdobje od datuma zadnjega obračuna dalje. Minimalna letna ležarina finančnih
instrumentov znaša 12,00 EUR.
Ob zaprtju računa se nadomestilo zaračuna od datuma zadnjega obračuna do datuma zaprtja računa.
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2.3.

Nadomestilo za odpiranje trgovalnega računa in nadomestilo za enoletno vodenje trgovalnega računa s tujimi finančnimi instrumenti
13,77
Odpiranje računa
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.
2.4.

Nadomestila povezana z davki
Uveljavljane znižanja davčne osnove na viru, povračilo davka

20,00

Poleg nadomestila DBS se stanki dodatno obračunajo še neposredni stroški drugih depozitarjev in ostalih institucij, ki jih ti zaračunajo DBS za račun strank.
2.5.

Transfer denarnih sredstev v/iz tujine, potrdilo o denarnem nakazilu se obračuna v višini, ki jo druge institucije zaračunajo DBS za račun stranke.

2.6.

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)
Registracijski stroški: 0,06 %
0,15 % Prodajni davek: 0,15 % pri prodaji
Stamp Duty: 1,00 % pri nakupu
0,07 % PTM-Levy: 1,25 EUR za posle nad 12.697 EUR
0,039 % 0,12 % davek na transakcijo (FTT)
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
0,039 % 12.500 EUR
0,039 % 0,0048 % min. 0,60 EUR, max. 18,00 EUR

Grčija (Atene)
Irska (Dublin)
Italija (Milano)

London (SETS+SETSMM + IOB +
DTS + LIOB)
Nemčija (Xetra)
Nemčija (regionalni trgi)

0,20 % Minimalno 15,00 EUR
0,20 % Minimalno 20,00 EUR

Nemčija (EUWAX)
Nizozemska (Amsterdam)

0,039 %

Norveška (Oslo)

0,039 %

Portugalska (Lizbona)
Španija (Madrid)

0,039 % 0,023 %
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)
Latvija (Riga)

0,20 % Minimalno 60,00 USD
0,20 % Minimalno 60,00 USD

Madžarska (Budimpešta)

0,18 %

Poljska (Varšava)

0,18 %
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Amerika
Kanada (Toronto)

0,10 % Minimalno 10,00 CAD
0,15 %

Mehika (Mexico City)
ZDA (NYSE+AMEX+NASDAQ)

1 cent $ / delnico

Azija
Minimalno 250 HKD
Stamp Duty: 0,10 % zaokroženo na najbližjih 1000 HKD
Transaction Levy: 0,005 %
0,15 % Trading Fee: 0,005 %
0,15 % Minimalno 3.500 JPY

Hong Kong
Japonska (Tokyo)

Minimalno 35.000 KRW
0,25 % 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

Južna Koreja

Minimalno 150,00 SGD; Stamp Duty: 0,05 %, min. 10
0,15 % SGD, max. 200 SGD

Singapur
Afrika

Minimalno 240 ZAR UST: 0,25 % pri nakupu
Državni davek: 0,005 %, min. 10,92 ZAR, max. 54,59
0,12 % ZAR

Južna Afrika (Johannesburg)
Navedene cene so informativne. AK Jensen Inc. 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)

Registracijski stroški: 0,06 %
0,12 % Prodajni davek: 0,15 % pri prodaji
Stamp Duty: 1,00 % pri nakupu
0,04 % PTM-Levy: 1,25 EUR za posle nad 12.697 EUR
0,04 % 0,12 % davek na transakcijo (FTT)

Irska (Dublin)
Italija (Milano)

Nemčija (Xetra)

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
0,04 % 12.500 EUR
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 %

London (SETS+SETSMM + IOB +
DTS + LIOB)
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Portugalska (Lizbona)
Španija (Madrid)

0,04 % 0,023 %
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)
Kanada (Toronto)
Mehika (Mexico City)

ZDA (NYSE+AMEX+NASDAQ)

0,15 % Transakcijski davek: 0,035 %
1 cent $ / delnico
0,15 %
1 cent $ / delnico
oz. 0,75 centa $
/delnico, če je tečaj
pod 10$

Azija
Avstralija

Nova Zelandija

0,07 % minimalno 25 EUR
Stamp Duty: 0,10 % zaokroženo na najbližji 1000
HKD
0,07 % Transaction Levy: 0,005 % Trading Fee: 0,005 %
0,07 %
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 %
0,15 % pri prodaji odd lotov
0,07 %

Singapur

0,07 % Stamp Duty: 0,05 %, min. 10 SGD, max. 200 SGD

Hong Kong
Japonska (Tokyo)

Južna Koreja

Afrika
UST: 0,25 % pri nakupu
Državni davek: 0,005 %, min. 10,92 ZAR, max.
0,12 % 54,59 ZAR

Južna Afrika (Johannesburg)
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
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.

0,3 %

Posredniška provizija tujega borznega posrednika – ILIRIKA INVESTMENT a.d., Beograd
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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:
Skupno nadomestilo, ki je sestavljeno iz nadomestila banke in neposrednih nadomestil drugih institucij (KDD, Ljubljanske borze, skrbniške banke, globalnih depozitarjev in ostalih
institucij), se v primeru povečanja neposrednih nadomestil drugih institucij zviša v višini spremembe nadomestila le-teh.
Neposredni stroški drugih depozitarjev in ostalih institucij, ki niso navedeni v tem ceniku, se stranki obračunajo po ceniku drugih depozitarjev in ostalih institucij, ki jih ti zaračunajo
DBS za račun strank.
Vrednosti provizij in stroškov tujih borznih posrednikov 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.
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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)

VII. POSLOVANJE S FINANČNIMI INSTRUMENTI ZA ZASEBNIKE, DRUŠTVA IN NEFORMALNE SKUPINE
Zap.št.

Naziv storitve

1.

POSREDOVANJE PRI NAKUPU IN PRODAJI DOMAČIH FINANČNIH INSTUMENTOV

1.1.

Nadomestilo za borzno posredovanje v zvezi s finančnimi instrumenti

1.1.1.

Osnovno nadomestilo

1.1.2.

20,00
Najnižje nadomestilo ob enkratni prodaji
Osnovno nadomestilo se obračuna od vrednosti transakcije in je lahko največ 0,80 % od vrednosti transakcije. Višina nadomestila se oblikuje glede na poslovno sodelovanje in
interes banke. 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). Za posle sklenjene na trgu SI ENTER (MTF) se
poravnava izvrši po pravilih OTC-DVP.

1.2.

Nadomestilo za odpiranje in zapiranje trgovalnega računa in nadomestilo za enoletno vodenje računa finančnih instrumentov pri KDD

Znesek nadomestila v EUR
fiksni znesek
v%
min.

0,80

Odpiranje računa pri KDD
Zapiranje računa pri KDD

max.

10,00

13,77
5,00

Enoletno vodenje fiduciarnega računa

120,00

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 banka zaračunava nadomestilo za obdobje, ki je krajše od enega leta, banka zaračuna sorazmerni del nadomestila.
1.3.

Nadomestilo za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov
Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov znaša za:
lastniški finančni instrumenti in investicijski kuponi

0,00222 % povprečnega mesečnega stanja finančnih
instrumentov

dolžniški finančni instrumenti

0,00158 % povprečnega mesečnega stanja finančnih
instrumentov

Mesečna povprečna vrednost je izračunana na način, kot je določen v tarifi KDD. Banka obračunava nadomestilo mesečno. V kolikor skupni znesek nadomestila za posamezen
mesec za posamezni račun ne preseže 10,00 EUR, se nadomestilo ne obračuna v tem mesecu temveč v naslednjem mesecu za celotno obdobje od datuma zadnjega obračuna
dalje. 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.
1.4.

Nadomestilo za prenos finančnih instrumentov

1.4.1.

Posamezen prenos finančnega instrumenta iz ukinjenega registrskega računa pri KDD
2,20

Nadomestilo za posamezen prenos
1.4.2.

Prenos finančnega instrumenta z računa imetnika pri članu KDD na račun istega imetnika pri članu KDD na podlagi njegovega naloga
6,60 EUR + 0,0374 % od
za finančne instrumente, s katerimi se trguje na organiziranem trgu
vrednosti transakcije
za finančne instrumente, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu
Število nematerializiranih finančnih instrumentov
14,00

1 - 499

8/22

14,00

200,00

Cenik za storitve Deželne banke Slovenije d. d.
500 - 4.999

16,00

5.000 - 9.999

25,00

nad 10.000

60,00

Nadomestilo se zaračuna le, kadar se finančni instrumenti prenesejo iz računa imetnika, ki ga vodi član KDD 1K (banka).
1.4.3.

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 ne trguje na organiziranem trgu
Število nematerializiranih finančnih instrumentov
1 - 499

14,00

500 - 4.999

16,00

5.000 - 9.999

25,00

nad 10.000

60,00

Nadomestilo se zaračuna vsaki pogodbeni stranki posebej.
1.4.4.

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
14,00
vrednosti transakcije
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.

1.5.

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,…)
6,60 EUR + 0,0374 % od
vrednosti transakcije

za finančne instrumente, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu

14,00

za finančne instrumente, ki niso uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu
Število nematerializiranih finančnih instrumentov
1 - 499

14,00

500 - 4.999

16,00

5.000 - 9.999

25,00

nad 10.000

60,00

Navedeno nadomestilo predstavlja skupno nadomestilo, ki ga stranka plača banki za opravljeno storitev in je sestavljeno iz nadomestila KDD in nadomestila banke.
1.6.

Investicijsko svetovanje
100 EUR oz. po
pogodbi

Svetovalna ura za investicijsko svetovanje
1.7.

Nadomestilo za sprejem prevzemne ponudbe
25,00

Nadomestilo za sprejem prevzemne ponudbe

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. Nadomestilo se imetniku zaračuna ne glede na to ali je ponudba veljala za uspešno ali neuspešno.

1.8.

Nadomestilo za izplačilo dividend, obresti in drugih izplačil (za prejemke do 5,00 EUR je nadomestilo enako
višini prejemka)

5,00

Poleg nadomestila DBS se stranki dodatno obračunajo še nadomestila KDD, ki jih ta zaračuna DBS za račun strank.

1.9

Nadomestilo za izvajanje drugih dejanj iz naslova korporacijskih dejanj (združevanje VP, razdruževanje VP,
zapadlost, polog pravic,…)

5,00

Poleg nadomestila DBS se stranki dodatno obračunajo še nadomestila KDD, ki jih ta zaračuna DBS za račun strank.

1.10.

200,00

Sodne in davčne izvršbe na finančne instrumente (strošek vsebuje poizvedbe za podatki, obveščanje sodišča,
preverjanje zastave in izvršitev naročila)
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1.11.

Mesečno nadomestilo za spremljanje, obveščanje in izvajanje korporacijskih akcij

0,90

Nadomestilo banke se poveča za neposredne stroške KDD, ki so razvidni iz tarife KDD. Mesečna povprečna vrednost je izračunana na način, kot je določen v tarifi KDD. Banka
obračunava nadomestilo mesečno. V kolikor skupni znesek nadomestila za posamezen mesec za posamezni račun ne preseže 10,00 EUR, se nadomestilo ne obračuna v tem
mesecu temveč v naslednjem mesecu za celotno obdobje od datuma zadnjega obračuna dalje. Ob zaprtju računa se stroški zaračunajo od datuma zadnjega obračuna do datuma
zaprtja računa.

1.12.

Storitve v zvezi z upravljanjem zavarovanj stranke

1.13.

Nadomestilo za preklic ali izbris inštrukcije

7,62

1.14.
1.15.

Dnevno nadomestilo za recikliranje dvostranskega naloga

2,00

1.16.

Druge storitve

a
b
c
d
e
f

30,00

100,00

Dodelitev KID kode

Izdaja in posredovanje listin oz. poročil na zahtevo stranke (poleg nadomestil DBS se obračunajo neposredni stroški
skrbnikov, depozitarjev in drugih institucij, ki jih drugi obračunajo DBS v zvezi z opravljanjem storitev) za eno stran

5,00

Dodatni izpis prometa ali stanja na računu za eno stran

5,00

Izstavitev potrdila o vpisu, izbrisu ali spremembi pravic tretjih na finančnih instrumentih

8,00
3,50

Izterjava zapadlih terjatev - opomin
Operativno delo

20,00/h

Strokovno delo

50,00/h

Davek na dodano vrednost se obračuna v skladu z 41. členom Zakona o davku na dodano vrednost v višini 22 % za storitve pod zap. štev. 1.6., 1.7., 1.15., 1.16. e, f
Skupno nadomestilo, ki je sestavljeno iz nadomestila banke in neposrednih nadomestil drugih institucij (KDD, Ljubljanske borze, skrbniške banke, globalnih depozitarjev in ostalih
institucij), se v primeru povečanja neposrednih nadomestil drugih institucij zviša v višini spremembe nadomestila le-teh.
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.
2.

POSREDOVANJE PRI NAKUPU IN PRODAJI TUJIH FINANČNIH INSTRUMENTOV

2.1.

Nadomestilo banke
0,80
10,00
Osnovno nadomestilo
Poleg osnovnega nadomestila banke se dodatno obračunavajo še neposredni stroški tujih izvršilnih partnerjev, partnerjev posameznih trgov, finančnih institucij oz. skrbnikov in
globalnih depozitarjev v zvezi z izvršitvijo in poravnavo transakcije, vključno s stroški plačilnega prometa.
Osnovno nadomestilo se obračuna od vrednosti transakcije in je lahko največ 0,80% od vrednosti transakcije. Višina nadomestila se oblikuje glede na poslovno sodelovanje in
interes banke.
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.

2.2.

Nadomestilo za vrzdrževanje stanj finančnih instrumentov in nadomestila skrbniške banke
DBS za posamezni račun finančnih instrumentov poleg nadomestil iz te točke obračuna še neposredne stroške tujih partnerjev, skrbnikov, globalnih in lokalnih depozitarjev ter
drugih finančnih institucij v zvezi z vzdrževanjem stanj finančnih instrumentov.
Mesečno nadomestilo za stroške ležarine za tuje VP znaša 0,03 % od povprečne tržne vrednosti portfelja p.a. Poleg nadomestila DBS d.d se dodatno obračunavajo še
neposredni stroški skrbnika oz. lokalnih depozitarjev na posameznih trgih.
Provizija se obračuna trimesečno za nazaj.
Ostale storitve skrbniške banke se obračunajo po ceniku banke skrbnice za opravljanje skrbniških storitev na tujih trgih.
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Banka obračunava stroške ležarine finančnih instrumentov mesečno. V kolikor skupni znesek vseh nadomestil za posamezen mesec za posamezni račun ne preseže 10,00 EUR
se nadomestilo ne obračuna v tem mesecu temveč v naslednjem mesecu, za celotno obdobje od datuma zadnjega obračuna dalje. Minimalna letna ležarina finančnih
instrumentov znaša 12,00 EUR.
Ob zaprtju računa se stroški zaračunajo od datuma zadnjega obračuna do datuma zaprtja računa.
2.3.

Nadomestilo za odpiranje trgovalnega računa in nadomestilo za enoletno vodenje trgovalnega računa s tujimi finančnimi instrumenti
13,77
Odpiranje računa
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.
2.4

Nadomestila povezana z davki
Uveljavljane znižanja davčne osnove na viru, povračilo davka

20,00

Poleg nadomestila DBS se stranki dodatno obračunajo še neposredni stroški drugih depozitarjev in ostalih institucij, ki jih ti zaračunajo DBS za račun strank.
2.5.

Transfer denarnih sredstev v/iz tujine, potrdilo o denarnem nakazilu se obračuna v višini, ki jo druge institucije zaračunajo DBS za račun stranke.

2.6.

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)

Registracijski stroški: 0,06 %
0,15 % Prodajni davek: 0,15 % pri prodaji
Stamp Duty: 1,00 % pri nakupu
0,07 % PTM-Levy: 1,25 EUR za posle nad 12.697 EUR
0,039 % 0,12 % davek na transakcijo (FTT)
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
0,039 % 12.500 EUR
0,039 % 0,0048 % min. 0,60 EUR, max. 18,00 EUR

Irska (Dublin)
Italija (Milano)

London (SETS+SETSMM + IOB +
DTS + LIOB)
Nemčija (Xetra)
Nemčija (regionalni trgi)

0,20 % Minimalno 15,00 EUR
0,20 % Minimalno 20,00 EUR

Nemčija (EUWAX)
Nizozemska (Amsterdam)

0,039 %

Norveška (Oslo)

0,039 %

Portugalska (Lizbona)
Španija (Madrid)

0,039 % 0,023 %
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)

0,20 % Minimalno 60,00 USD
0,18 %

Poljska (Varšava)

0,18 %

Amerika
Kanada (Toronto)

0,10 % Minimalno 10,00 CAD
0,15 %

Mehika (Mexico City)
ZDA (NYSE+AMEX+NASDAQ)

1 cent $ / delnico

Azija

Južna Koreja

Minimalno 250 HKD
Stamp Duty: 0,10 % zaokroženo na najbližjih 1000 HKD
0,15 % Transaction Levy: 0,005 % Trading Fee: 0,005 %
0,15 % Minimalno 3.500 JPY
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 %
0,25 % pri prodaji odd lotov

Singapur

Minimalno 150,00 SGD; Stamp Duty: 0,05 %, min. 10
0,15 % SGD, max. 200 SGD

Hong Kong
Japonska (Tokyo)

Afrika
Minimalno 240 ZAR UST: 0,25 % pri nakupu
Državni davek: 0,005 %, min. 10,92 ZAR, max. 54,59
0,12 % ZAR

Južna Afrika (Johannesburg)
Navedene cene so informativne. AK Jensen Inc. 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)
Registracijski stroški: 0,06 %
0,12 % Prodajni davek: 0,15 % pri prodaji

Grčija (Atene)

Nemčija (Xetra)

Stamp Duty: 1,00 % pri nakupu
0,04 % PTM-Levy: 1,25 EUR za posle nad 12.697 EUR
0,04 % 0,12 % davek na transakcijo (FTT)
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
0,04 % 12.500 EUR
0,03 % 0,0048 % min. 0,60 EUR, max. 18,00 EUR

Nemčija (regionalni trgi)

0,04 %

Nizozemska (Amsterdam)

0,04 %

Irska (Dublin)
Italija (Milano)

London (SETS+SETSMM + IOB +
DTS + LIOB)
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Norveška (Oslo)

0,05 %

Portugalska (Lizbona)
Španija (Madrid)

0,04 % 0,023 %
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)
Kanada (Toronto)
Mehika (Mexico City)

ZDA (NYSE+AMEX+NASDAQ)

0,15 % Transakcijski davek: 0,035 %
1 cent $ / delnico
0,15 %
1 cent $ / delnico
oz. 0,75 centa $
/delnico, če je tečaj
pod 10$

Azija
Avstralija

0,07 % minimalno 25 EUR

Nova Zelandija

Stamp Duty: 0,10 % zaokroženo na najbližji 1000
HKD
0,07 % Transaction Levy: 0,005 % Trading Fee: 0,005 %
0,07 %
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 %
0,15 % pri prodaji odd lotov
0,07 %

Singapur

0,07 % Stamp Duty: 0,05 %, min. 10 SGD, max. 200 SGD

Hong Kong
Japonska (Tokyo)

Južna Koreja

Afrika
UST: 0,25 % pri nakupu
Državni davek: 0,005 %, min. 10,92 ZAR, max.
0,12 % 54,59 ZAR

Južna Afrika (Johannesburg)
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.
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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:
Skupno nadomestilo, ki je sestavljeno iz nadomestila banke in neposrednih nadomestil drugih institucij (KDD, Ljubljanske borze, skrbniške banke, globalnih depozitarjev in ostalih
institucij), se v primeru povečanja neposrednih nadomestil drugih institucij zviša v višini spremembe nadomestila le-teh.
Neposredni stroški drugih depozitarjev in ostalih institucij, ki niso navedeni v tem ceniku, se stranki obračunajo po ceniku drugih depozitarjev in ostalih institucij, ki jih ti zaračunajo
DBS za račun strank.
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.
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D. POSLOVANJE ZA PRAVNE OSEBE
VII. POSLOVANJE S FINANČNIMI INSTRUMENTI ZA PRAVNE OSEBE
Zap.št.

Naziv storitve
fiksni znesek

1.

POSREDOVANJE PRI NAKUPU IN PRODAJI DOMAČIH FINANČNIH INSTUMENTOV

1.1.

Nadomestilo za borzno posredovanje v zvezi s finančnimi instrumenti

1.1.1.

Osnovno nadomestilo

1.1.2.

Najnižje nadomestilo ob enkratni prodaji

Znesek nadomestila v EUR
v%
min.

0,80

max.

10,00

20,00

Osnovno nadomestilo se obračuna od vrednosti transakcije in je lahko največ 0,80 % od vrednosti transakcije. Višina nadomestila se oblikuje glede na poslovno sodelovanje
stranke in interes banke. 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). Za posle skenjene na trgu SI ENTER
(MTF) se poravnava izvrši po pravilih OTC-DVP.
1.2.

Nadomestilo za odpiranje in zapiranje trgovalnega računa in nadomestilo za enoletno vodenje računa finančnih instrumentov pri KDD
Odpiranje računa pri KDD
Zapiranje računa pri KDD

13,77

Enoletno vodenje računa pri KDD
Enoletno vodenje fiduciarnega računa

50,00

5,00
120,00

Navedeno nadomestilo predstavlja skupno nadomestilo, ki ga stranka plača banki za opravljeno storitev in je sestavljeno iz nadomestila KDD in nadomestila banke.
Kadar banka zaračunava nadomestilo za obdobje, ki je krajše od enega leta, banka zaračuna sorazmerni del nadomestila.
1.3.

Nadomestilo za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov
Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov znaša za:
lastniški finančni instrumenti in investicijski kuponi

0,00222 % povprečnega mesečnega stanja finančnih
instrumentov

dolžniški finančni instrumenti

0,00158 % povprečnega mesečnega stanja finančnih
instrumentov

Mesečna povprečna vrednost je izračunana na način, kot je določen v tarifi KDD. Banka obračunava nadomestilo mesečno. V kolikor skupni znesek nadomestila za posamezen
mesec za posamezni račun ne preseže 10,00 EUR, se nadomestilo ne obračuna v tem mesecu temveč v naslednjem mesecu za celotno obdobje od datuma zadnjega obračuna
dalje. 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 datuma zadnjega obračuna do datuma zaprtja računa.
1.4.

Nadomestilo za prenos finančnih instrumentov

1.4.1.

Posamezen prenos finančnega instrumenta iz ukinjenega registrskega računa pri KDD
2,20

Nadomestilo za posamezen prenos
1.4.2.

Prenos finančnega instrumenta z računa imetnika pri članu KDD na račun istega imetnika pri članu KDD na podlagi njegovega naloga
6,60 EUR + 0,0374 % od
za finančne instrumente, s katerimi se trguje na organiziranem trgu
vrednosti transakcije
za finančne instrumente, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu
Število nematerializiranih finančnih instrumentov

1.4.3.

1 - 499

14,00

500 - 4.999

16,00

5.000 - 9.999

25,00

nad 10.000

60,00

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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za finančne instrumente, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu
Število nematerializiranih finančnih instrumentov
1 - 499

14,00

500 - 4.999

16,00

5.000 - 9.999

25,00

nad 10.000

60,00

Nadomestilo se zaračuna vsaki pogodbeni stranki posebej.
1.4.4.

1.5.

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
14,00
200,00
vrednosti transakcije
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 za izvedbo postopka vpisa ali izbrisa tretjih na finančnih instrumentih in drugih pravnih dejstvih (zastavna pravica, pravica užitka predkupna pravica,
odkupna pravica, prepoved razpolaganja,…)
6,60 EUR + 0,0374 % od
vrednosti transakcije

za finančne instrumente, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu

14,00

200,00

za finančne instrumente, ki niso uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu
Število nematerializiranih finančnih instrumentov
1 - 499

14,00

500 - 4.999

16,00

5.000 - 9.999

25,00

nad 10.000

60,00

Navedeno nadomestilo predstavlja skupno nadomestilo, ki ga stranka plača banki za opravljeno storitev in je sestavljeno iz nadomestila KDD in nadomestila banke.
1.6.

Investicijsko svetovanje
100 EUR oz. po
pogodbi

Svetovalna ura za investicijsko svetovanje
1.7.

Nadomestilo za sprejem prevzemne ponudbe
25,00

Nadomestilo za sprejem prevzemne ponudbe

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. Nadomestilo se imetniku zaračuna ne glede na to, ali bo ponudba veljala za uspešno ali neuspešno.
1.8.

Nadomestilo za izplačilo dividend, obresti in drugih izplačil (za prejemke do 5,00 EUR je nadomestilo enako
višini prejemka)

5,00

Poleg nadomestila DBS se stranki dodatno obračunajo še nadomestila KDD, ki jih ta zaračuna DBS za račun strank.

1.9

Nadomestilo za izvajanje drugih dejanj iz naslova korporacijskih dejanj (zdruševanje VP, razdruževanje VP,
zapadlost, polog pravic,…)

5,00

Poleg nadomestila DBS se stranki dodatno obračunajo še nadomestila KDD, ki jih ta zaračuna DBS za račun strank.

1.10.

Sodne in davčne izvršbe na finančne instrumente (strošek vsebuje poizvedbe za podatki, obveščanje sodišča,
preverjanje zastave in izvršitev naročila)

1.11.

Mesečno nadomestilo za spremljanje, obveščanje in izvajanje korporacijskih akcij

100,00
0,90

Nadomestilo banke se poveča za neposredne stroške KDD, ki so razvidni iz tarife KDD. Mesečna povprečna vrednost je izračunana na način, kot je določen s tarifo KDD. Banka
obračunava nadomestilo mesečno. V kolikor skupni znesek nadomestila za posamezen mesec za posamezni račun ne preseže 10,00 EUR, se nadomestilo ne obračuna v tem
mesecu temveč v naslednjem mesecu za celotno obdobje od datuma zadnjega obračuna dalje. Ob zaprtju računa se stroški zaračunajo od datuma zadnjega obračuna do datuma
zaprtja računa.
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1.12.

Storitve v zvezi z upravljanjem zavarovanj stranke

1.13.

Nadomestilo za preklic ali izbris inštrukcije

1.14.
1.15.

Dnevno nadomestilo za recikliranje dvostranskega naloga
Dodelitev KID kode

1.16.

Druge storitve

a
b
c
d
e
f

30,00
7,62
2,00
100,00

Izdaja in posredovanje listin oz. poročil na zahtevo stranke (poleg nadomestil DBS se obračunajo neposredni stroški
skrbnikov, depozitarjev in drugih institucij, ki jih drugi obračunajo DBS v zvezi z opravljanjem storitev) za eno stran

5,00

Dodatni izpis prometa ali stanja na računu za eno stran

5,00

Izstavitev potrdila o vpisu, izbrisu ali spremembi pravic tretjih na finančnih instrumentih

8,00
3,50

Izterjava zapadlih terjatev - opomin
Operativno delo

20,00/h

Strokovno delo

50,00/h

Davek na dodano vrednost se obračuna v skladu z 41. členom Zakona o davku na dodano vrednost v višini 22 % za storitve pod zap. štev. 1.6., 1.7., 1.15., 1.16. e, f
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.
Skupno nadomestilo, ki je sestavljeno iz nadomestila banke in neposrednih nadomestil drugih institucij (KDD, Ljubljanske borze, skrbniške banke, globalnih depozitarjev in ostalih
institucij), se v primeru povečanja neposrednih nadomestil drugih institucij zviša v višini spremembe nadomestila le-teh.
Deželna banka Slovenije d. d. si pridržuje spremeniti cenik brez predhodnega obvestila. Vsakokratni veljavni cenik je objavljen na spletni strani banke www.dbs.si.
2.

POSREDOVANJE PRI NAKUPU IN PRODAJI TUJIH FINANČNIH INSTRUMENTOV

2.1.

Nadomestilo banke
0,80
10,00
Osnovno nadomestilo
Poleg osnovnega nadomestila DBS d.d. se dodatno obračunavajo še neposredni stroški tujih izvršilnih partnerjev, partnerjev posameznih trgov, finančnih institucij oz. skrbnikov in
globalnih depozitarjev v zvezi z izvršitvijo in poravnavo transakcije, vključno s stroški plačilnega prometa.
Osnovno nadomestilo se obračuna od vrednosti transakcije in je lahko največ 0,80% od vrednosti transakcije. Višina nadomestila se oblikuje glede na poslovno sodelovanje in
interes banke.
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.

2.2.

Nadomestilo za vrzdrževanje stanj finančnih instrumentov in nadomestila skrbniške banke
DBS za posamezni račun finančnih instrumentov poleg nadomestil iz te točke obračuna še neposredne stroške tujih partnerjev, skrbnikov, globalnih in lokalnih depozitarjev ter
drugih finančnih institucij v zvezi z vzdrževanjem stanj finančnih instrumentov.
Mesečno nadomestilo za stroške ležarine za tuje VP znaša 0,03% od povprečne tržne vrednosti portfelja p.a. Poleg nadomestila DBS d.d. se dodatno obračunavajo še
neposredni stroški skrbnika oz. lokalnih depozitarjev na posameznih trgih.
Nadomestilo 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 mesečno. V kolikor skupni znesek vseh nadomestil za posamezen mesec za posamezni račun ne preseže 10,00 EUR
se nadomestilo ne obračuna v tem mesecu temveč v naslednjem mesecu za celotno obdobje od datuma zadnjega obračuna dalje. Minimalna letna ležarina finančnih
instrumentov znaša 12,00 EUR.
Ob zaprtju računa se stroški zaračunajo od datuma zadnjega obračuna do datuma zaprtja računa.

2.3.

Nadomestilo za odpiranje trgovalnega računa in nadomestilo za enoletno vodenje trgovalnega računa s tujimi finančnimi instrumenti
13,77
Odpiranje računa
Enoletno vodenje računa

6,50
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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.
2.4

Nadomestila povezana z davki
Uveljavljane znižanja davčne osnove na viru, povračilo davka.

20,00

Poleg nadomestila DBS se stranki dodatno obračunajo še neposredni stroški drugih depozitarjev in ostalih institucij, ki jih ti zaračunajo banki za račun strank.
2.5

Transfer denarnih sredstev v/iz tujine, potrdilo o denarnem nakazilu se obračuna v višini , ki jo druge institucije zaračunajo DBS za račun stranke.

2.6.

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)
Registracijski stroški: 0,06 %
0,15 % Prodajni davek: 0,15 % pri prodaji
Stamp Duty: 1,00 % pri nakupu
0,07 % PTM-Levy: 1,25 EUR za posle nad 12.697 EUR
0,039 % 0,12 % davek na transakcijo (FTT)

Grčija (Atene)
Irska (Dublin)
Italija (Milano)

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
0,039 % 12.500 EUR
0,039 % 0,0048 % min. 0,60 EUR, max. 18,00 EUR

London (SETS+SETSMM + IOB +
DTS + LIOB)
Nemčija (Xetra)
Nemčija (regionalni trgi)

0,20 % Minimalno 15,00 EUR
0,20 % Minimalno 20,00 EUR

Nemčija (EUWAX)
Nizozemska (Amsterdam)

0,039 %

Norveška (Oslo)

0,039 %

Portugalska (Lizbona)
Španija (Madrid)

0,039 % 0,023 %
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)
Latvija (Riga)

0,20 % Minimalno 60,00 USD
0,20 % Minimalno 60,00 USD

Madžarska (Budimpešta)

0,18 %

Poljska (Varšava)

0,18 %

Amerika
Kanada (Toronto)

0,10 % Minimalno 10,00 CAD
0,15 %

Mehika (Mexico City)
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ZDA (NYSE+AMEX+NASDAQ)

1 cent $ / delnico

Azija

Japonska (Tokyo)

Minimalno 250 HKD
Stamp Duty: 0,10 % zaokroženo na najbližjih 1000 HKD
0,15 % Transaction Levy: 0,005 % Trading Fee: 0,005 %
0,15 % Minimalno 3.500 JPY

Južna Koreja

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 %
0,25 % pri prodaji odd lotov

Singapur

Minimalno 150,00 SGD; Stamp Duty: 0,05 %, min. 10
0,15 % SGD, max. 200 SGD

Hong Kong

Afrika
Minimalno 240 ZAR UST: 0,25 % pri nakupu
Državni davek: 0,005 %, min. 10,92 ZAR, max. 54,59
0,12 % ZAR

Južna Afrika (Johannesburg)
Navedene cene so informativne. AK Jensen Inc. 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)

Registracijski stroški: 0,06 %
0,12 % Prodajni davek: 0,15 % pri prodaji
Stamp Duty: 1,00 % pri nakupu
0,04 % PTM-Levy: 1,25 EUR za posle nad 12.697 EUR
0,04 % 0,12 % davek na transakcijo (FTT)

Irska (Dublin)
Italija (Milano)

Nemčija (Xetra)

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
0,04 % 12.500 EUR
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)
Španija (Madrid)

0,04 % 0,023 %
0,04 %

Švedska (Stockholm)

0,05 %

Švica (SWX + Virt-X)

0,04 % 0,01 % (SWX); 0,0095 % BT (Virt-X)

London (SETS+SETSMM + IOB +
DTS + LIOB)
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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)
Kanada (Toronto)
Mehika (Mexico City)

ZDA (NYSE+AMEX+NASDAQ)

0,15 % Transakcijski davek: 0,035 %
1 cent $ / delnico
0,15 %
1 cent $ / delnico
oz. 0,75 centa $
/delnico, če je tečaj
pod 10$

Azija
Avstralija

0,07 % minimalno 25 EUR
Stamp Duty: 0,10 % zaokroženo na najbližji 1000
HKD
0,07 % Transaction Levy: 0,005 % Trading Fee: 0,005 %
0,07 %

Hong Kong
Japonska (Tokyo)

Nova Zelandija

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 %
0,15 % pri prodaji odd lotov
0,07 %

Singapur

0,07 % Stamp Duty: 0,05 %, min. 10 SGD, max. 200 SGD

Južna Koreja

Afrika
UST: 0,25 % pri nakupu
Državni davek: 0,005 %, min. 10,92 ZAR, max.
0,12 % 54,59 ZAR

Južna Afrika (Johannesburg)
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.
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Opozorilo:
Skupno nadomestilo, ki je sestavljeno iz nadomestila banke in neposrednih nadomestil drugih institucij (KDD, Ljubljanske borze, skrbniške banke, globalnih depozitarjev in ostalih
institucij), se v primeru povečanja neposrednih nadomestil drugih institucij zviša v višini spremembe nadomestila le-teh.
Neposredni stroški drugih depozitarjev in ostalih institucij, ki niso navedeni v tem ceniku, se stranki obračunajo po ceniku drugih depozitarjev in ostalih institucij, ki jih ti zaračunajo
DBS za račun strank.
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.
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