
FEBRUAR 2018

zap.št. vrsta storitve nadomestilo / najnižje / najvišje frekvenca obračuna

II.

II.A.

II.A.1.    

II.A.1.1.
Odpiranje računa za domače pravne osebe, podjetnike, 
zasebnike in društva

Brez nadomestila ob zahtevku

II.A.1.2. Odpiranje računa za tuje pravne osebe 33,00 EUR                         ob zahtevku

II.A.2.    

II.A.2.1.    Vodenje računa za domače pravne osebe 14,00 EUR                         mesečno

II.A.2.2.    Vodenje računa za domače podjetnike, zasebnike in društva 7,00 EUR                           mesečno

II.A.2.3.    Vodenje računa za tuje pravne osebe 17,00 EUR                         mesečno

II.A.3.    

II.A.3.1.    
Zapiranje računa za domače pravne osebe, podjetnike 
zasebnike in društva na željo komitenta

27,00 EUR                         ob zahtevku

II.A.3.2. Zapiranje računa za tuje pravne osebe na željo komitenta 27,00 EUR                         ob zahtevku

II.A.4.    

II.A.4.1. Obvestilo o stanju in prometu na računu 
II.A.4.1.1. pošiljanje izpiska po pošti, faxu ali e-mailu 1,15 EUR                           po izpisku

II.A.4.1.2. osebni dvig (nerezidenti) 1,15 EUR                           po izpisku

II.A.4.2.
Dodatno pošiljanje izpiskov stanj na TRR po SWIFT-u     
(MT940) na zahtevo komitenta

22,00 EUR                         mesečno

II.A.4.3.

II.A.4.3.1.
Potrdilo o izvršenem plačilu na željo komitenta v slovenskem 
jeziku

2,20 EUR                           po sporočilu

II.A.4.3.2.
Potrdilo o izvršenem plačilu na željo komitenta v angleškem 
jeziku

5,50 EUR                           po sporočilu

II.A.4.4. Izdelava TRR bona in bonitetnega potrdila*
II.A.4.4.1.               - v slovenskem jeziku 17,40 EUR z DDV po potrdilu
II.A.4.4.2.               - v tujem jeziku 35,70 EUR z DDV po potrdilu

*

II.A.4.5. Izdelava potrdila o dospelih neporavnanih obveznostih 17,40 EUR z DDV po potrdilu

II.A.4.6.
Izdelava potrdila o poslovanju podjetja na zahtevo podjetja, 
banke ali revizorske hiše

25,50 EUR z DDV po potrdilu

II.A.4.7.
Izdelava in pošiljanje raznih potrdil in izpisov komitentu ali po 
nalogu komitenta

                          33,00 EUR po potrdilu

II.A.4.8.
Ponovna izdelava papirnega izpisa iz naslova poslovanja po 
TRR na željo komitenta

1,70 EUR po izpisku

II.A.4.9
Potrdilo o številki računa in/ali stanju na računu na zahtevo 
komitenta

5,50 EUR                           po potrdilu

II.A.4.10 Ponovna izdaja pregleda obračunane provizije 6,00 EUR                           po izpisu

II.A.5.    

II.A.5.1. Stroški poizvedb, reklamacij, stornacij in sprememb

II.A.5.1.1.
Stroški poizvedb, reklamacij, stornacij in sprememb - iz 
naslova plačilnega prometa s tujino in dok. poslovanja

 44,00 EUR in stroški tuje 
banke 

po zahtevku

II.A.5.1.2.
Stroški poizvedb, reklamacij, stornacij in sprememb - iz 
naslova plačilnega prometa v državi

2,20 EUR                           po zahtevku

II.A.5.2. Strošek priprave podatkov na podlagi poizvedb
II.A.5.2.1. Poizvedba s strani sodišča ali izvršitelja brez nadomestila po zahtevku
II.A.5.2.2. Poizvedba s strani tretjih oseb, ki niso sodišča ali izvršitelji 30,60 EUR z DDV po zahtevku

II.A.5.3. Umik plačilnega naloga iz čakalne vrste na željo komitenta 2,50 EUR po zahtevku

II.A.6.    

II.A.6.1. Nadomestilo za uporabo poslovnega paketa

CORPORATE SME1 IN MIKRO SEGMENT5

II.A.6.1.3. Poslovni paket Stabilna rast 2,3,4 22,00 EUR                         mesečno

CENIK STORITEV

Pošiljanje potrdil o izvršenem plačilu in SWIFT sporočil preko fax-a, e-maila ali pošte

OBVEŠČANJE KOMITENTA

ZAPIRANJE RAČUNA

POSLOVANJE Z MALIMI, SREDNJE VELIKIMI IN VELIKIMI PODJETJI* TER SUBJEKTI V JAVNI LASTI

TRANSAKCIJSKI RAČUN

POSLOVNI PAKETI 

* Skladno z interno segmentacijo Banka med mala, srednje velika in velika podjetja uvršča poslovne subjekte, katerih letni prihodki iz prodaje presegajo 500.000 EUR.
  V primeru, da poslovni subjekt glede na ekonomsko ali lastniško povezanost sodi v skupino povezanih oseb, so kriteriji za razvrstitev skupni, konsolidirani prihodki.

ODPIRANJE RAČUNA

VODENJE RAČUNA

POIZVEDBE, REKLAMACIJE IN STORNACIJE

Potrdilo se izdela ob vplačilu nadomestila na račun banke ali pa se obračuna in odtegne ob izdaji potrdila iz sredstev na transakcijskem računu.

vključuje: 
 - vodenje transakcijskega računa pravni osebi,
 - izdajo poslovne debetno kartice za zastopnika in pooblaščene osebe,
 - pristop in vodenje elektronskega bančništva Addiko Business EBank,
 - pridobitev prvega digitalnega potrdila Halcom za eno pooblaščeno osebo,
 - mesečno naročnino na SMS-obveščanje o transakcijah, izvršenih z prvo poslovno debetn kartico,
 - polog bankovcev na transakcijski račun imetnika poslovnega paketa preko blagajne
   banke z nadomestilom v višini 0,20% od zneska posameznega pologa, minimalno 1,00 EUR.
 - odobritev limita in izdaja poslovne plačilne kartice MasterCard,
 - letna članarina ene izdane poslovne plačilne kartice MasterCard,
 - pristopnina za izdajanje e-Računov preko elektronske banke Addiko Business EBank,
 - mesečno 12 brezplačnih odlivov - elektronski standardni nalog v Republiki Sloveniji do 50.000 EUR,
 - mesečno 12 brezplačnih prilivov - elektronski standardni nalog v Republiki Sloveniji do 50.000 EUR.
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CENIK STORITEV

POSLOVANJE Z MALIMI, SREDNJE VELIKIMI IN VELIKIMI PODJETJI* TER SUBJEKTI V JAVNI LASTI

* Skladno z interno segmentacijo Banka med mala, srednje velika in velika podjetja uvršča poslovne subjekte, katerih letni prihodki iz prodaje presegajo 500.000 EUR.
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II.A.6.2. Ukinitev poslovnega paketa

II.A.6.2.1.
Ukinitev poslovnega paketa na željo imetnika v prvem letu po 
pristopu

100,00 EUR enkratno

II.A.6.2.2. Ukinitev poslovnega paketa v primeru likvidacije/izbrisa iz PRS brez nadomestila enkratno

II.B.

II.B.1.    

II.B.1.1.    Pristopnina za standardni paket
II.B.1.1.1. Pristopnina za standardni paket za pravne osebe 33,00 EUR                         po zahtevku
II.B.1.1.2.  Pristopnina za standardni paket za zasebnike in društva 27,50 EUR                         po zahtevku

II.B.2.    

II.B.2.1.    Uporaba za pravne osebe 6,70 EUR                           mesečno
II.B.2.2.    Uporaba za zasebnike in društva 2,20 EUR                           mesečno

*

II.B.2.3.    Uporaba B2B kanala 30,00 EUR                         mesečno

II.B.3.    

II.B.3.1.    Mesečna uporaba za storitev SMS 5,50 EUR                           mesečno

II.B.4.

II.B.4.1. Posredovanje e-dokumentov

II.B.4.1.1. Izdajatelj e-dokumentov
II.B.4.1.1.1.
II.B.4.1.1.1.1. do vključno 500 0,31 EUR e-dokument
II.B.4.1.1.1.2. od 501 do vključno 10.000 0,29 EUR e-dokument
II.B.4.1.1.1.3. od 10.001 do vključno 25.000 0,27 EUR e-dokument
II.B.4.1.1.1.4. nad 25.000 0,25 EUR e-dokument

II.B.4.1.1.2.
II.B.4.1.1.2.1. do vključno 200 kB brez nadomestila e-dokument

II.B.4.1.1.2.2. nad 200 kB do vključno 500 kB 0,03 EUR                           e-dokument

II.B.4.1.1.2.3. nad 500 kB do vključno 1.000 kB 0,04 EUR e-dokument
II.B.4.1.1.2.4. nad 1.000 kB 0,05 EUR                           e-dokument

II.B.4.1.2. Prejemnik e-dokumentov
II.B.4.1.2.1. Posredovanje v elektronsko banko brez nadomestila e-dokument

II.B.4.2. Ostale storitve sistema e-računi

II.B.4.2.1. Izdajatelj e-dokumenti
II.B.4.2.1.1. Povratna informacija o uspešni dostavi e-dokumenta brez nadomestila povratna informacija
II.B.4.2.1.2. Povratna informacija o neuspešni dostavi e-dokumenta brez nadomestila povratna informacija
II.B.4.2.1.3. Sprejem e-prijave/e-odjave brez nadomestila e-prijava/odjava
II.B.4.2.1.4. Posredovanje povratne informacije na e-prijavo/e-odjavo brez nadomestila povratna informacija

II.B.4.2.2. Prejemnik e-dokumentov
II.B.4.2.2.1. Posredovanje e-prijave/e-odjave brez nadomestila e-prijava/odjava
II.B.4.2.2.2. Zavrnitev e-dokumenta z e-povratnico brez nadomestila e-zavrnitev

II.B.5.

II.B.5.1.
Ponovni uvoz podatkov v elektronsko banko na zahtevo 
stranke

164,00 EUR                        po uvozu

II.C. 

II.C.1.    
*

II.C.1.1.     Interni prilivi **0,13 EUR po nalogu
**

II.C.1.2.     Interni odlivi
II.C.1.2.1.       - elektronski nalog 0,36 EUR                           po nalogu
II.C.1.2.2.       - neelektronski nalog 2,20 EUR                           po nalogu

Posredovanje e-dokumenta s prilogami prejemniku (število/mesec)

Za uporabo e-bančništva potrebujete pametno kartico in čitalec ali USB-ključ, ki vsebuje Halcom kvalificirano digitalno potrdilo.
Cena je objavljena na spletni strani ponudnika Halcom d.d.: www.halcom.si/uploads/files/Cenik_potrdilo_na_pametni_kartici.pdf

ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO

Za uporabo B2B kanala potrebujete strežniško potrdilo (e-žig). Cena je objavljena na spletni strani ponudnika Halcom d.d.:
www.halcom.si/uploads/files/Cenik_potrdilo_na_pametni_kartici.pdf

INTERNE* PLAČILNE TRANSAKCIJE

OSTALE STORITVE

 v kolikor je znesek priliva manjši od 0,13 EUR se provizija ne obračuna

Dodatek k ceni za posredovan posamezen e-dokument v odvisnosti od velikosti paketa

plačila med dvema TRR odprtima pri Addiko Bank d.d.

PRISTOPNINA

Imetnik poslovnega paketa lahko brezplačno pridobi le prvo digitalno potrdilo Halcom CA za dostop do elektronske banke Addiko Business EBank.

E - DOKUMENTI (e-račun, e-predračun, e-opomin, e-dobropis, e-bremepis, e-dobavnica, e-naročilnica)

SMS

UPORABA*

Obstoječi uporabniki Addiko Business EBank v okviru poslovnega paketa ne morejo pridobiti dodatnega brezplačnega digitalnega potrdila. 
Mesečna naročnina SMS obveščanja je brezplačna le pri eni poslovni debetnikartici imetnika poslovnega paketa.
Mesečne naročnine SMS obveščanja se pri vseh ostalih poslovnih debetnih karticah imetnika poslovnega paketa plačajo po predmetnem ceniku.
Imetniku poslovnega paketa pripada brezplačna odobritev limita porabe v primeru, ko z banko nima sklenjene veljavne Pogodbe o izdaji in uporabi poslovne
plačilne kartice MasterCard. Popust na obračun letne članarine imetniku pripada le za eno izdano poslovno plačilno kartico MasterCard. Za vse
ostale izdane poslovne plačilne kartice MasterCard imetnik poslovnega paketa plačuje letno članarino po predmetnem ceniku.

V segment Mikro podjetij uvrščamo poslovne subjekte, katerih letni prihodki iz prodaje ne presegajo 500.000 EUR.

Banka ima pravico zavrniti izdajo MasterCard kartice po predhodni oceni kreditne sposobnosti imetnika poslovnega paketa.

Poslovni paket Stabilna rast je namenjen poslovnim subjektom Corporate SME segmenta, katerih letni prihodki znašajo med 500.000 EUR in 1.500.000 EUR. 

NEGOTOVINSKE PLAČILNE TRANSAKCIJE
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II.C.2.    

II.C.2.1.     Prilivi  **0,13 EUR po nalogu
**

II.C.2.2.     Odlivi
II.C.2.2.1.       - elektronski standardni nalog 1,00 EUR                           po nalogu
II.C.2.2.2.       - elektronski nujni nalog 6,30 EUR                           po nalogu
II.C.2.2.3.       - neelektronski standardni nalog 2,95 EUR                           po nalogu
II.C.2.2.4       - neelektronski nujni nalog 9,80 EUR                           po nalogu

II.C.3.    

II.C.3.1.     Prilivi 0,13 EUR                           po nalogu

II.C.3.2.     Odlivi
II.C.3.2.1.       - elektronski nalog 6,25 EUR                           po nalogu
II.C.3.2.2.       - elektronski nujni nalog 6,30 EUR                           po nalogu
II.C.3.2.3.      - neelektronski nalog 9,80 EUR                           po nalogu
II.C.3.2.4.       - neelektronski nujni nalog 9,80 EUR                           po nalogu

II.C.4.    

II.C.4.1.     Prilivi  **0,13 EUR po nalogu
**

II.C.4.2.     Odlivi
II.C.4.2.1.       - elektronski standardni nalog 1,00 EUR                           po nalogu
II.C.4.2.2.       - elektronski nujni nalog 6,30 EUR                           po nalogu
II.C.4.2.3.       - neelektronski standardni nalog 2,95 EUR                           po nalogu
II.C.4.2.4.       - neelektronski nujni nalog 9,80 EUR                           po nalogu

II.C.5.

II.C.5.1.     Prilivi  0,13 EUR po nalogu

II.C.5.2.     Odlivi
II.C.5.2.1.       - elektronski nalog 6,25 EUR                           po nalogu
II.C.5.2.2.       - elektronski nujni nalog 6,30 EUR                           po nalogu
II.C.5.2.3.       - neelektronski nalog 9,80 EUR                           po nalogu
II.C.5.2.4.       - neelektronski nujni nalog 9,80 EUR                           po nalogu

II.C.6.

II.C.6.1. SEPA DIREKTNE OBREMENITVE - PLAČNIK
II.C.6.1.1. SEPA direktne obremenitve 0,44 EUR                           po nalogu

II.C.6.1.2.
Obvestilo o neizvršitvi plačila preko SEPA direktne 
obremenitve

5,50 EUR                           po nalogu

II.C.6.1.3. Ugovor na SEPA direktno obremenitev 2,80 EUR                           po nalogu

II.C.6.1.4.
Zahtevek za omejitev (prepoved) ter sprememba ali preklic 
omejitev (prepovedi) izvajanja SEPA direktnih obremenitev

5,50 EUR                           po nalogu

II.C.6.1.5. Vnos in upravljanje mandata 5,50 EUR                           enkratno

II.C.6.2. SEPA DIREKTNE OBREMENITVE - PREJEMNIK PLAČILA
II.C.6.2.1. Priliv SEPA direktna obremenitev * 0,27 EUR                           po nalogu
II.C.6.2.2. Vračilo menic in meničnih izjav na željo stranke 30,50 EUR Z DDV po zahtevku

*

II.C.7.
*

II.C.7.1. Zbirni nalog (paket) 6,60 EUR                           po zbirnem nalogu
II.C.7.2. Posamezni plačilni nalog znotraj paketa množičnih plačil 0,22 EUR                           po nalogu 

II.C.7.3.
Posamezni plačilni nalog znotraj paketa množičnih plačil - 
nujni nalog

5,80 EUR                           po nalogu 

II.C.8.    

*

II.C.8.1.     Prilivi
II.C.8.1.1.    do vključno 5.000 EUR 11,00 EUR                         po nalogu
II.C.8.1.2.     nad 5.000 EUR do vključno 12.500 EUR 16,50 EUR                         po nalogu
II.C.8.1.3.     nad 12.500 EUR do vključno 50.000 EUR 27,50 EUR                         po nalogu
II.C.8.1.4.     nad 50.000 EUR do vključno 100.000 EUR 44,00 EUR                         po nalogu
II.C.8.1.5.     nad 100.000 EUR 82,00 EUR                         po nalogu

SEPA MNOŽIČNA PLAČILA*

ČEZMEJNE REGULIRANE* PLAČILNE TRANSAKCIJE  V VALUTI EUR  NAD 50.000 EUR

PLAČILNE TRANSAKCIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI V VALUTI EUR NAD 50.000 EUR

PLAČILNE TRANSAKCIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI V VALUTI EUR DO 50.000 EUR

 v kolikor je znesek priliva manjši od 0,13 EUR se provizija ne obračuna

ČEZMEJNE REGULIRANE* PLAČILNE TRANSAKCIJE  V VALUTI EUR  DO 50.000 EUR
 * Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da je plačilo regulirano so:
    - plačilo se izvrši med državami članicami EU ali državami podpisnicami Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora  v valuti EUR 
    - račun prejemnika mora biti naveden v pravilni strukturi IBAN,
    - opcija plačnika stroškov mora biti SHA, kar pomeni, da plačnik plača stroške izvršitve plačila svoji banki, prejemnik  pa svoji.

druge plačilne transakcije so plačila, ki se izvršijo v valuti različno od EUR in transakcije, ki se izvršijo v/iz področja izven EU

SEPA DIREKTNE OBREMENITVE

ČEZMEJNE NEREGULIRANE PLAČILNE TRANSAKCIJE V EUR, ČEZMEJNE PLAČILNE TRANSAKCIJE V VALUTAH DRŽAV ČLANIC IN DRUGE* PLAČILNE 
TRANSAKCIJE

v kolikor stranka v primeru povečanja obsega plačilnih transakcij ne zagotovi povečanja zneska obstoječega kredita ali dodatna zavarovanja za obstoječi 
kredit, se stranki zaračuna pribitek k tarifi II.C.6.2.1. v višini 0,75€.

znesek posameznega plačilnega naloga znotraj paketa množična plačila je omejen na največ 50.000,00 EUR

v kolikor je znesek priliva manjši od 0,13 EUR se provizija ne obračuna
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II.C.8.2.     Odlivi

II.C.8.2.1.     elektronski nalog
II.C.8.2.1.1.     do vključno 5.000 EUR 11,00 EUR                         po nalogu
II.C.8.2.1.2.     nad 5.000 EUR do vključno 12.500 EUR 16,50 EUR                         po nalogu
II.C.8.2.1.3.     nad 12.500 EUR do vključno 50.000 EUR 27,50 EUR                         po nalogu
II.C.8.2.1.4.     nad 50.000 EUR do vključno 100.000 EUR 44,00 EUR                         po nalogu
II.C.8.2.1.5.     nad 100.000 EUR 82,00 EUR                         po nalogu

II.C.8.2.2.     neelektronski nalog
II.C.8.2.2.1.     do vključno 5.000 EUR 27,50 EUR                         po nalogu
II.C.8.2.2.2.     nad 5.000 EUR do vključno 12.500 EUR 38,30 EUR                         po nalogu
II.C.8.2.2.3.     nad 12.500 EUR do vključno 50.000 EUR 60,20 EUR                         po nalogu
II.C.8.2.2.4.     nad 50.000 EUR do vključno 100.000 EUR 93,10 EUR                         po nalogu
II.C.8.2.2.5.     nad 100.000 EUR 175,20 EUR                        po nalogu

II.C.8.2.3.    
Odlivi z opcijo OUR
- dodatno k postavki II.C.8.2.1. ali II.C.8.2.2.

20,00 EUR                         po nalogu

II.C.8.2.4.    
Nujni nalogi (skrajšana valuta plačila)
- dodatno k postavki II.C.8.2.1. ali II.C.8.2.2.

21,90 EUR                         po nalogu

II.C.9.    

II.C.9.1.     Prilivi in odlivi
II.C.9.1.1.     elektronski in neelektronski nalog
II.C.9.1.1.1.     do vključno 5.000 EUR 6,60 EUR po nalogu
II.C.9.1.1.2.     nad 5.000 EUR do vključno 12.500 EUR 9,90 EUR po nalogu
II.C.9.1.1.3.     nad 12.500 EUR do vključno 50.000 EUR 16,50 EUR po nalogu
II.C.9.1.1.4.     nad 50.000 EUR do vključno 100.000 EUR 27,50 EUR po nalogu
II.C.9.1.1.5.     nad 100.000 EUR 49,50 EUR po nalogu
II.C.9.2.     Odlivi z opcijo OUR - dodatno k postavki II.C.9.1 10,00 EUR po nalogu

II.C.10.    

II.C.10.1 Pogojena nakazila 54,80 EUR                         dodatno k II.C.8.2

II.C.11.    

II.C.11.1 Prilivi iz tujine z opcijo OUR

II.C.12.

II.C.12.1.    
Konverzija med tujimi valutami na računu na zahtevo 
komitenta

11,00 EUR                         po nalogu

II.C.12.2.     Izplačilo domače valute na podlagi prodaje tuje valute:

II.C.12.2.1.     - na TRR uporabnika pri banki (interni prenos) brez nadomestila po nalogu

II.C.12.2.2.     - na TRR uporabnika pri drugi slovenski banki 11,00 EUR                         po nalogu

II.C.12.3.     Nakup tuje valute za odobritev TRR pri banki 11,00 EUR                         po nalogu

II.C.13.

II.C.13.1. na TRR uporabnika pri banki (interni prenos) brez nadomestila po nalogu

II.C.13.2. na TRR uporabnika pri drugi slovenski banki 109,50 EUR                        po nalogu

II.C.14.

II.C.14.1. Pristop k storitvi 54,80 EUR                         enkratno

II.C.14.2.

II.C.14.2.1.    -   do vključno 25 sporočil 22,00 EUR                         mesečno
II.C.14.2.2.    -   nad 25 do vključno 50 sporočil 43,80 EUR                         mesečno
II.C.14.2.3.    -   nad 50 sporočil 65,70 EUR                         mesečno

II.C.15.

II.C.15.1.    Pristop k storitvi 54,80 EUR                         enkratno

II.C.15.2.    Pošiljanje  izpiska stanja in prometa konec dneva (MT940) 22,00 EUR                         mesečno

II.C.15.3.   
II.C.15.3.1.       -   do vključno 25 sporočil 22,00 EUR                         mesečno
II.C.15.3.2.       -   nad 25 do vključno 50 sporočil 43,80 EUR                         mesečno
II.C.15.3.3.       -   nad 50 sporočil 65,70 EUR                         mesečno

II.C.16.    

II.C.16.1. Pristop k storitvi 33,00 EUR                         enkratno

II.C.16.2. Mesečno nadomestilo za storitev 11,00 EUR                         mesečno

CASH SWEEPING

CASH MANAGEMENT - ABS kot banka matičnega podjetja

Pogojena nakazila

DRUGE PLAČILNE TRANSAKCIJE V OKVIRU ADDIKO GROUP

 Za stroške priliva bremenimo koristnika priliva, v kolikor stroškov v roku 1 meseca ne 
poravna tuja banka. 

Prilivi iz tujine z opcijo OUR

CASH MANAGEMENT - ABS kot banka partnerskega podjetja

Konverzija (nakup ali prodaja)

Nakazilo ustanovnega kapitala:

Pošiljanje meddnevnega stanja in prometa, prejem zahtevka in pla čilnega naloga (MT920/MT941/MT942/MT101)

Prejemanje izpiska stanja in prometa konec dneva, meddnevnega stanja in prometa, po šiljanje zahtevka in plačilnega naloga 
(MT940/MT920/MT941/MT942/MT101)
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zap.št. vrsta storitve nadomestilo / najnižje / najvišje frekvenca obračuna

II.

CENIK STORITEV

POSLOVANJE Z MALIMI, SREDNJE VELIKIMI IN VELIKIMI PODJETJI* TER SUBJEKTI V JAVNI LASTI

* Skladno z interno segmentacijo Banka med mala, srednje velika in velika podjetja uvršča poslovne subjekte, katerih letni prihodki iz prodaje presegajo 500.000 EUR.
  V primeru, da poslovni subjekt glede na ekonomsko ali lastniško povezanost sodi v skupino povezanih oseb, so kriteriji za razvrstitev skupni, konsolidirani prihodki.

II. D.
II.D.1.

II.D.1.1.    Polog gotovine v domači valuti        
II.D.1.1.1.                   -  v DNT 0,30% 1,65 EUR             po pologu
II.D.1.1.2.                    - na bančno okence – bankovci 0,32% 1,65 EUR             po pologu
II.D.1.1.3.                    - na bančno okence – kovanci 2,50% 1,13 EUR             po pologu

II.D.1.2.     Polog gotovine v tuji valuti        
II.D.1.2.1.                    -  v DNT 0,50% 5,50 EUR             po pologu
II.D.1.2.2.                     - na bančno okence 0,50% 5,50 EUR             po pologu

II.D.1.3.     Dvig gotovine v domači valuti 0,10% 1,13 EUR             po dvigu

II.D.1.4. Dvig gotovine v tuji valuti 1,00% 5,50 EUR             po dvigu

II.D.1.5. Menjava kovancev v bankovce in obratno 2,50% 1,13 EUR             po nalogu

II.D.1.6. Nedovoljen polog kovancev v DNT 44,00 EUR po pologu

II.D.2.

II.D.2.1.     Upravljanje visokih stanj
II.D.2.1.1. povprečno mesečno stanje gospodarske družbe na poslovnih 

transakcijskih računih pri Addiko bank d.d.
0,40% p.a. mesečno od zneska, ki v 

povprečju presega 
5.000.000 EUR

II.D.2.1.2. povprečno mesečno stanje finančne inštitucije na poslovnih 
transakcijskih računih pri Addiko bank d.d.

0,40% p.a. mesečno od zneska, ki v 
povprečju presega 

2.500.000 EUR

II.D.3.

II.D.3.1. Uporaba* dnevno nočnega trezorja s plastičnimi vrečkami 54,80 EUR                         polletno
*

II.D.3.2. Dodatni potrošni material za dnevno nočni trezor
- plastična vrečka za dnevno nočni trezor 0,60 EUR z DDV enkratno
- izdaja dodatne kartice za dnevno nočni trezor 5,50 EUR                           po izdaji
- izdaja nove kartice za dnevno nočni trezor v primeru izgube 
ali poškodovanja 

7,70 EUR                           po izdaji

- zamuda pri vračilu kartice za dnevno nočni trezor za vsak 
mesec

5,50 EUR                           enkratno

II.E.

II.E.1.

II.E.1.1. Izvrševanje sodnih sklepov in davčnih izvršb

II.E.1.1.1. Vsaka delna izvršitev
cena za nalog izvršbe+ 20,00 

EUR
po nalogu

II.E.1.1.2. Prva izvršitev sodnega sklepa ali davčne izvršbe
cena za nalog izvršbe+ 50,00 

EUR
po nalogu

II.E.1.1.3. Cena za nalog izvršbe 11,00 EUR                         po nalogu

II.E.1.2. Unovčenje slovenskih menic 28,00 EUR (cena vključuje tudi 
strošek plačilnega naloga)

po nalogu

II.E.1.3. Unovčevanje izvršnic

II.E.1.3.1. Vsaka delna unovčitev izvršnice
cena za nalog izvršnice+ 

20,00 EUR
po nalogu

II.E.1.3.2. Prva unovčitev izvršnice
cena za nalog izvršnice+ 

50,00 EUR
po nalogu

II.E.1.3.3. Cena za nalog izvršnice 11,00 EUR                         po nalogu

II.F.

II.F.1.    

II.F.1.1.  Letna članarina za poslovno MasterCard 40,00 EUR                         letno

II.F.1.2.     Dvig gotovine s poslovno Mastercard
II.F.1.2.1.    Nadomestilo za dvig gotovine doma in v tujini 5,00% 17,00 EUR           275,00 EUR po dvigu

II.F.1.3.     Vpogled v stanje na Mastercard kartici 
II.F.1.3.1.     Vpogled v stanje na Mastercard kartici na bankomatu 0,34 EUR                           po vpogledu

II.F.1.4.     Ostala nadomestila v zvezi s poslovno MasterCard
II.F.1.4.1.     Ponovna izdelava kartice 17,00 EUR                         po zahtevku
II.F.1.4.2.     Neupravičena reklamacija 17,00 EUR                         po reklamaciji

uporabnik nadomestilo plača vnaprej za obdobje 6 mesecev na podlagi prejetega računa. Nadomestilo se uporabniku zaračuna dan 01.01. in 01.07. Prvo nadomestilo za
uporabo DNT uporabnik plača v sorazmernem deležu, ki ga banka obračuna za obdobje od sklenitve pogodbe o uporabi DNTdo 30.06., če je pogodba sklenjena v prvem
polletju tekočega leta oz. do 31.12., če je sklenjena v drugem polletju. Nadomestilo vključuje plastične vrečke za oddajo gotovine v DNT in sicer 20 vrečk mesečno oziroma
120 polletno.

GOTOVINSKO POSLOVANJE
Gotovinsko poslovanje za domače in tuje pravne osebe, zasebnike in društva

DNEVNO NOČNI TREZOR

Sredstva na transakcijskem računu

POSLOVNA MASTERCARD KARTICA

                                           

Izvrševanje sodnih sklepov in davčnih izvršb ter unovčevanje menic in izvršnic

KARTIČNO POSLOVANJE 

OSTALE STORITVE V POVEZAVI S TRR
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zap.št. vrsta storitve nadomestilo / najnižje / najvišje frekvenca obračuna

II.

CENIK STORITEV

POSLOVANJE Z MALIMI, SREDNJE VELIKIMI IN VELIKIMI PODJETJI* TER SUBJEKTI V JAVNI LASTI

* Skladno z interno segmentacijo Banka med mala, srednje velika in velika podjetja uvršča poslovne subjekte, katerih letni prihodki iz prodaje presegajo 500.000 EUR.
  V primeru, da poslovni subjekt glede na ekonomsko ali lastniško povezanost sodi v skupino povezanih oseb, so kriteriji za razvrstitev skupni, konsolidirani prihodki.

II.F.1.4.3.     Izredna izdelava izpiska na zahtevo imetnika kartice 17,00 EUR                         po izpisku
II.F.1.4.4.     Vračilo preplačila na kartičnem računu 17,00 EUR                         po zahtevku
II.F.1.4.5.     Odpoved naročene kartice MasterCard 17,00 EUR                         po zahtevku
II.F.1.4.6.     Kopija potrdila o plačilu (slip) 5,50 EUR                           po potrdilu

II.F.1.5.     Strošek odobritve poslovne MasterCard
II.F.1.5.1.     Strošek odobritve limita za poslovno MasterCard kartico 27,00 EUR                         po odobritvi

II.F.1.5.2.    
Strošek odobritve za povišanje limita za poslovno MasterCard 
kartico

27,00 EUR                         po odobritvi

II.F.1.6.     SMS sporočilo poslovne Mastercard kartice
II.F.1.6.1.     Mesečna naročnina za SMS za posamezno kartico 1,10 EUR                           mesečno

II.F.1.7.     Nadomestilo za transakcije ˝Quasi Cash˝ * 5,00% 1,10 EUR                  135,00 EUR po transakciji

*

II.F.2.    

II.F.2.1.    
II.F.2.1.1.     Izdaja kartice brez nadomestila po izdaji
II.F.2.1.2.     Letna članarina brez nadomestila enkratno/letno

II.F.2.2.     Dvig gotovine s poslovno debetno kartico 

II.F.2.2.1     Nadomestilo za dvig gotovine na bankomatih banke 
izdajateljice brez nadomestila po dvigu

II.F.2.2.2.     Nadomestilo za dvig gotovine na bankomatih drugih bank v 
Sloveniji, v državah EU v evrih, švedskih kronah in novih 
romunskih levih 1,65 EUR                           po dvigu

II.F.2.2.3.    
Nadomestilo za dvig gotovine na bankomatih v državah EU v 
ostalih valutah in državah izven EU

1,00% 2,20 EUR             54,80 EUR po dvigu

II.F.2.2.4.    
Nadomestilo za dvig gotovine na POS terminalu v drugi banki 
(doma ali v tujini)

1,00% 2,20 EUR             54,80 EUR po dvigu

II.F.2.3.    

II.F.2.3.1.
Nadomestilo za avtomatski polog gotovine na bankomatih 
Addiko bank d.d.

0,20% 1,20 EUR po pologu

II.F.2.4. Vpogled v stanje na transakcijskem računu na bankomatu

II.F.2.4.1.  
Nadomestilo za vpogled v stanje na TRR na bankomatih banke 
izdajateljice

brez nadomestila po vpogledu

II.F.2.4.2.  
Nadomestilo za vpogled v stanje na TRR na bankomatih druge 
banke v Sloveniji in v tujini

0,34 EUR                           po vpogledu

II.F.2.5.     SMS sporočilo poslovne debetne kartice
II.F.2.5.1.   Mesečna naročnina za SMS za posamezno kartico 1,10 EUR                           mesečno

II.F.2.6.    
II.F.2.6.1.   Ponovna izdelava kartice 7,00 EUR                           po zahtevku (po kartici)

II.F.2.6.2.   Naročilo nove osebne številke (PIN) 5,50 EUR                           
po zahtevku (posamezno 

naročilo)
II.F.2.6.3.   Odpoved naročene in še ne prevzete posl. debetne kartice  9,00 EUR                           po zahtevku (po kartici)
II.F.2.6.4.   Neupravičene reklamacije v državi 4,70 EUR                           po reklamaciji
II.F.2.6.5.   Neupravičene reklamacije v tujini 4,70 EUR                           po reklamaciji

II.F.2.6.6.  
Obdelava zahtevka za spremembo dnevnega limita na 
posamezni kartici

3,40 EUR                           
po zahtevku (posamezni 

zahtevek)

II.F.2.6.7.   Kopija potrdila o plačilu (kopija slipa) 2,20 EUR                           po potrdilu

II.G.

II.G.1.

II.G.1.1. Nostro in loro inkaso (dokumentarni) in inkaso menice 0,20%             34,00 EUR      175,00 EUR po zahtevku

II.G.1.2. Izročitev dokumentov brez plačila, vrnitev dokumentov                           44,00 EUR po zahtevku

II.G.1.3. Sprememba pogojev                           34,00 EUR po zahtevku

II.G.1.4. Pridobitev meničnega akcepta, izjave za plačilo 0,20%             34,00 EUR      175,00 EUR po zahtevku

II.G.1.5. Unovčenje menice brez protesta 0,20%             34,00 EUR      175,00 EUR po unovčenju

II.G.1.6. Loro inkaso z izvršenim protestom menice 0,40%             34,00 EUR      175,00 EUR po zahtevku

II.G.1.7. Stroški reklamacij in poizvedb                           44,00 EUR po reklamaciji

II.G.1.8.
Pošiljanje sporočil po telefaksu, e-pošti ali navadni pošti na 
željo komitenta

                            2,20 EUR po sporočilu

II.G.1.9.
Posredovanje/odstopanje spremembe dokumentarnega inkasa 
ter inkasa menic ali raznih obvestil na drugo banko

 30,00 EUR po zahtevku

II.G.1.10. Prevozni dokument, izdan na Addiko bank d.d. 0,20%             34,00 EUR po zahtevku

Izdaja kartice in letna članarina za poslovno debetno kartico

Avtomatski polog gotovine na bankomatih Addiko bank d.d. s poslovno debetno kartico

Ostala nadomestila v zvezi s poslovno debetno kartico

Pri inkaso poslih zaračuna banka tudi nadomestilo za nakazila (transferno provizijo) v skladu z ustreznimi postavkami.

DOKUMENTARNI INKASO TER INKASO MENIC

DOKUMENTARNO POSLOVANJE

POSLOVNA DEBETNA KARTICA

S ˝Quasi Cash˝ poimenujemo  transakcije z uporabo kartic za nakup potovalnih čekov, tuje gotovine, loterijskih listkov, srečk, igralnih žetonov, dobroimetja, vavčerjev, ki 
so zamenljivi za gotovino, plačilo različnih stav, prenos sredstev ipd.
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zap.št. vrsta storitve nadomestilo / najnižje / najvišje frekvenca obračuna

II.

CENIK STORITEV

POSLOVANJE Z MALIMI, SREDNJE VELIKIMI IN VELIKIMI PODJETJI* TER SUBJEKTI V JAVNI LASTI

* Skladno z interno segmentacijo Banka med mala, srednje velika in velika podjetja uvršča poslovne subjekte, katerih letni prihodki iz prodaje presegajo 500.000 EUR.
  V primeru, da poslovni subjekt glede na ekonomsko ali lastniško povezanost sodi v skupino povezanih oseb, so kriteriji za razvrstitev skupni, konsolidirani prihodki.

II.G.2.

II.G.2.2. Izvozni (loro) dokumentarni akreditivi
II.G.2.2.1. avizirna provizija 0,15%             34,00 EUR      328,00 EUR po nalogu

II.G.2.2.2.
avizirna provizija za akreditive, prejete preko druge slovenske 
banke/ odstopljene na drugo slovensko banko

0,15%             34,00 EUR      328,00 EUR po nalogu

II.G.2.2.3. konfirmacija po dogovoru po konfirmaciji
II.G.2.2.4. prevzem in pregled dokumentov 0,15%             34,00 EUR po zahtevku
II.G.2.2.5. prevzem in pregled dokumentov s predogledom 0,17%             60,00 EUR po zahtevku
II.G.2.2.6. prenos akreditiva 0,10%             67,00 EUR po prenosu
II.G.2.2.7. provizija za odloženo plačilo po prenesenem akreditivu 0,10%             67,00 EUR trimesečno
II.G.2.2.8. sprememba pogojev akreditiva 34,00 EUR                         po zahtevku

II.G.2.2.9.
sprememba pogojev akreditiva, prejetega preko druge 
slovenske banke

34,00 EUR                         po zahtevku

II.G.2.2.10. preklic akreditiva 44,00 EUR                         po zahtevku
II.G.2.2.11. odstop spremembe na drugo slovensko banko 34,00 EUR po zahtevku
II.G.2.2.12. stroški reklamacij in poizvedb 44,00 EUR                         po reklamaciji
II.G.2.2.13. preverjanje ustreznosti vsebine akreditiva 51,50 EUR                         po zahtevku
II.G.2.2.14. potrjevanje/ preverjanje avtentičnosti 34,00 EUR                         po prevejanju
II.G.2.2.15. pregled dokumentov za prenos 0,15% 34,00 EUR           po zahtevku

II.G.2.2.16.
Posredovanje/odstopanje spremembe dokumentarnega 
akreditiva ali raznih obvestil na drugo banko

30,00 EUR po zahtevku

II.G.2.3.
Pošiljanje sporočil po telefaksu, e-pošti ali navadni pošti na 
željo komitenta

                            2,20 EUR po sporočilu

II.G.2.4. Prevozni dokument, izdan na Addiko bank d.d.  0,2% od zneska             34,00 EUR po zahtevku

II.G.3.

II.G.3.2. Izvozni (loro) Standby akreditivi
II.G.3.2.1. avizirna provizija 0,15%             34,00 EUR      328,00 EUR po nalogu

II.G.3.2.2.
avizirna provizija za akreditive, prejete preko druge slovenske 
banke /odstopljene na drugo slovensko banko

0,15%             34,00 EUR      328,00 EUR po nalogu

II.G.3.2.3. konfirmacija po dogovoru po konfirmaciji
II.G.3.2.4. pregled dokumentov in unovčenje loro Standby akreditiva 0,15%             34,00 EUR po zahtevku
II.G.3.2.5. sprememba pogojev standby akreditiva 34,00 EUR                         po zahtevku

II.G.3.2.6.
sprememba pogojev standby akreditiva, prejetega preko 
druge slovenske banke

34,00 EUR                         po zahtevku

II.G.3.2.7. preklic standby akreditiva 34,00 EUR                         po zahtevku
II.G.3.2.8. odstop spremembe na drugo slovensko banko 34,00 EUR po zahtevku
II.G.3.2.9. Stroški reklamacij in poizvedb 44,00 EUR                         po reklamaciji
II.G.3.2.10. potrjevanje/preverjanje avtentičnosti 34,00 EUR                         po preverjanju
II.G.3.2.11. preverjanje ustreznosti vsebine Standby akreditiva 51,50 EUR                         po zahtevku

II.G.3.2.12.
Posredovanje/odstopanje spremembe Standby akreditiva ali 
raznih obvestil na drugo banko

30,00 EUR                         po zahtevku

II.G.3.3.
Pošiljanje sporočil po telefaksu, e-pošti ali navadni pošti na 
željo komitenta

                            2,20 EUR po sporočilu

II.G.4.

II.G.4.1.
II.G.4.1.1. Izdaja zavezujoče izjave za izdajo garancije 110,00 EUR po izjavi
II.G.4.1.2. Izdaja nezavezujoče izjave za izdajo garancije 55,50 EUR po izjavi

II.G.4.1.3.
Preklic oz. predčasno vračilo zavezujoče izjave za izdajo 
garancije**

44,00 EUR po zahtevku

II.G.4.1.4. Priprava izjave za izdajo garancije*** 44,00 EUR po izjavi

II.G.4.1.5.
Posredovanje/odstopanje spremembe izjave za izdajo 
garancije ali raznih obvestil na drugo banko

30,00 EUR po zahtevku

**
***

II.G.4.2.
II.G.4.2.1. Okvirni limit za izdajo garancij
II.G.4.2.1.1. Strošek odobritve okvirnega limita za izdajo garancij 0,05 % - 0,5 % po odobritvi
II.G.4.2.1.2. Strošek vodenja okvirnega limita za izdajo garancij 0,015 % - 0,5 %             28,00 EUR mesečno
II.G.4.2.2. Odobritev garancije in izdaja garancije
II.G.4.2.2.1. za vse vrste storitvenih garancij min. 0,25%           103,00 EUR po odobritvi
II.G.4.2.2.2. za vse vrste plačilnih garancij min. 0,30%           110,00 EUR po odobritvi
II.G.4.2.3. Vodenje garancij
II.G.4.2.3.1. Storitvene garancije min. 0,06%             28,00 EUR mesečno
II.G.4.2.3.2. Plačilne garancije min. 0,08%             28,00 EUR mesečno

II.G.4.2.4. Sprememba ročnosti garancije po zahtevku
 enako nadomestilu (znesek/odstotek) odobritve garancije -  
skladno z veljavno pogodbo/aneksi 

IZDANE GARANCIJE

IZJAVE ZA IZDAJO GARANCIJE

GARANCIJSKO POSLOVANJE *

Strošek preklica oz.predčasnega vračila zavezujoče izjave za izdajo garancije se ne zaračuna v primeru, ko banka na podlagi izjave izda garancijo.

Nadomestilo za odpiranje in konfirmiranje dokumentarnega ali Standby akreditiva zara čuna banka ob odpiranju oziroma konfirmiranju naloga in ob 
vsakem začetem trimesečju v celotnem obdobju veljavnosti dokumentarnega ali Standby akreditiva oziroma pri terminskih akreditivih do poteka roka 
obveznosti plačila kot celo, razen za zapadlosti do 10 dni v trimesečju.
Banka zaračuna pri izplačilu (loro) dokumentarnega ali standby akreditiva, oziroma pri plačilu uvoznega (nostro) dokumentarnega ali standby akreditiva 
tudi nadomestilo (transferno provizijo) v skladu z ustreznimi postavkami.

Nadomestilo se ne zaračuna v primerih, ko pride do sklenitve posla (izdaje garancije).

STANDBY AKREDITIVI *

DOKUMENTARNI AKREDITIVI *
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II.

CENIK STORITEV

POSLOVANJE Z MALIMI, SREDNJE VELIKIMI IN VELIKIMI PODJETJI* TER SUBJEKTI V JAVNI LASTI

* Skladno z interno segmentacijo Banka med mala, srednje velika in velika podjetja uvršča poslovne subjekte, katerih letni prihodki iz prodaje presegajo 500.000 EUR.
  V primeru, da poslovni subjekt glede na ekonomsko ali lastniško povezanost sodi v skupino povezanih oseb, so kriteriji za razvrstitev skupni, konsolidirani prihodki.

II.G.4.2.5. Ostale spremembe po garanciji  min 82,00 EUR po zahtevku
II.G.4.2.6. Preklic oz. predčasno vračilo garancije                         103,00 EUR po zahtevku
II.G.4.2.7. Unovčenje garancije 0,20%           110,00 EUR po zahtevku

II.G.4.2.8.
Pregled dokumentov (poziv k unovčitvi, redukcija nostro 
garancije...)

                          34,00 EUR po zahtevku

II.G.4.2.9. Stroški reklamacij in poizvedb 44,00 EUR                         po reklamaciji
II.G.4.2.10. Preverjanje ustreznosti unovčitvenega zahtevka 44,00 EUR                         po zahtevku
II.G.4.2.11. Obdelava vloge za izdajo garancije* 44,00 EUR                         po zahtevku
II.G.4.2.12. Urgenca - izdaja garancije v enem dnevu 51,50 EUR                         po zahtevku
II.G.4.2.13. Soglasje k vzorcu garancije 20,00 EUR po zahtevku
II.G.4.2.14. Posredovanje/ odstopanje
II.G.4.2.14.1. Posredovanje/ odstopanje garancije/ izjave na drugo banko 0,10% 30,00 EUR 100,00 EUR po zahtevku

II.G.4.2.14.2.
Posredovanje/ odstopanje spremembe garancije/ izjave ali 
raznih obvestil na drugo banko

30,00 EUR po zahtevku

*

II.G.4.3.
II.G.4.3.1. Avizirna provizija 0,15%             34,00 EUR      328,00 EUR po nalogu

II.G.4.3.2.
Avizirna provizija za garancijo, prejeto preko druge slovenske 
banke

0,05%             14,00 EUR        69,00 EUR po nalogu

II.G.4.3.3. Konfirmacija po dogovoru po zahtevku
II.G.4.3.4. Sprememba pogojev garancije 34,00 EUR                         po zahtevku

II.G.4.3.5.
Sprememba pogojev garancije, prejete preko druge slovenske 
banke

16,50 EUR                         po zahtevku

II.G.4.3.6. Unovčenje garancije 0,20%           110,00 EUR po zahtevku
II.G.4.3.7. Preverjanje avtentičnosti garancije 34,00 EUR                         po zahtevku
II.G.4.3.8. Preverjanje ustreznosti vsebine garancije 51,50 EUR                         po zahtevku
II.G.4.3.9. Odstop garancije na drugo slovensko banko 0,05%             34,00 EUR      328,00 EUR po zahtevku
II.G.4.3.10 Odstop spremembe po garanciji na drugo slovensko banko 34,00 EUR                         po zahtevku
II.G.4.3.11. Preklic garancije 51,50 EUR                         po zahtevku
II.G.4.3.12. Stroški reklamacij in poizvedb 44,00 EUR                         po reklamaciji

II.G.4.3.13.
Usklajevanje vsebine kontra garancije in/oz. garancije v 
korist banke

94,00 EUR                         po zahtevku

II.G.4.3.14.
Sprememba pogojev kontragarancije oz. garancije izdane v 
korist banke

56,00 EUR                         po zahtevku

II.G.4.3.15. Pregled dokumentov (redukcija loro garancije) 51,50 EUR                         po setu dokumentov
II.G.4.3.16. Preverjanje ustreznosti unovčitvenega zahtevka 44,00 EUR                         po preverbi

II.G.4.3.17.
Posredovanje/odstopanje spremembe prejete garancije ali 
raznih obvestil na drugo banko

30,00 EUR                         po zahtevku

II.G.4.4.
Pošiljanje sporočil po telefaksu, e-pošti ali navadni pošti na 
željo komitenta

2,20 EUR po zahtevku

II.H.

II.H.8.

II.H.8.1. Opominjanje
- prvi opomin                           28,00 EUR ob opominu
- drugi opomin                           55,50 EUR ob opominu
- opomin pred tožbo                           83,00 EUR ob opominu

II.H.8.2. Stroški izterjave 275,00 EUR                        ob izterjavi

II.H.8.3. Stroški poziva za manjkajočo dokumentacijo
- obvestilo  brezplačno ob obvestilu
- prvi poziv in vsi naslednji                           14,00 EUR ob pozivu

II.H.10.

II.H.10.2.
Strošek ocene vrednosti zastavljenega premoženja - vrednost 
do 1 mio EUR

50,00 EUR brez DDV po zahtevku

II.H.10.3.
Strošek ocene vrednosti zastavljenega premoženja - vrednost 
od 1 mio EUR do 3 mio EUR

600,00 EUR brez DDV po zahtevku

II.H.10.4.
Strošek ocene vrednosti zastavljenega premoženja - vrednost 
nad 3 mio EUR

1.000,00 EUR brez DDV po zahtevku

II.H.10.5.
Strošek ocene vrednosti zastavljenega premoženja - vrednost 
nad 10 mio EUR

3.000,00 EUR brez DDV po zahtevku

II.H.10.6.
Strošek posredovanja ocene zastavljenega premoženja na 
željo stranke

20,00 EUR brez DDV po zahtevku

II.J.

II.J.1.

II.J.1.1. Izdelava potrdila/izpisa na željo komitenta/depozitarja 5,50 EUR po potrdilu/izpisu

PREJETE GARANCIJE

Ostale storitve za pravne osebe, zasebnike in društva

Stroški izterjave po kreditih in garancijah

Nadomestilo se ne zaračuna v primerih, ko pride do sklenitve posla (izdaje garancije).

KREDITNO POSLOVANJE

DEPOZITNO POSLOVANJE

OBVEŠČANJE KOMITENTA
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