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Ljubljana, 01.04.2021 
 
 

 

Spoštovani, 

 

stranke Addiko banke obveščamo, da bomo s 01.07.2021 spremenili akt o obrestnih merah, 

cenik in splošni pogoji za Paket 

- Sredstva na vpogled na transakcijskem računu imetnikov paketov TOP DEPOZITNI, 

SETEV in SENIOR: 

 

- Redni in izredni limit na transakcijskem računu za uporabnike TOP paketa in SENIOR 

paketa 

 

 

 

 

 

 

Zap. št.
Trenutna obrestna 

mera v %

do 30.06.2021

Nova obrestna 

mera %

od 01.07.2021

IV.A.1.1. EVRSKA SREDSTVA NA VPOGLED Komitenti* Komitenti

IV.A.1.1.7. 0,02% 0,001%

Vsebina

TOP DEPOZITNI, SETEV in SENIOR paket

IV.B.1.1. LIMITI NA TRANSAKCIJSKEM RAČUNU Komitenti* Komitenti

IV.B.1.1.1.2. Redni limit SENIOR paket zakonska zamudna 

obrestna mera - 

0,25%1

zakonska zamudna 

obrestna mera - 

0,05%

IV.B.1.1.1.3. Redni limit TOP paket zakonska zamudna 

obrestna mera - 

0,25%1

zakonska zamudna 

obrestna mera - 

0,05%

IV.B.1.1.1.5. Izredni limit SENIOR paket zakonska zamudna 

obrestna mera - 

0,25%1

zakonska zamudna 

obrestna mera - 

0,05%

IV.B.1.1.1.6. Izredni limit TOP paket zakonska zamudna 

obrestna mera - 

0,25%1

zakonska zamudna 

obrestna mera - 

0,05%
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- Spreminjajo se cene paketov 

 

 

- Spreminjajo se Splošni pogoji za Pakete. Spreminjajo se v delu navedeno pri 

posameznem paketu. 

TOP PAKET:  

- Ukinitev ugodnejše obrestne mere za koriščenje limita (trenutno zakonska zamudna 

obrestna mera - 0,25% - NOVO zakonska zamudna obrestna mera - 0,05%) kot je določena v 

vsakokrat veljavnih Obrestnih merah za področje poslovanja z občani (odpravljamo tudi 

operativno tveganje različnih obrestnih mer na limitih), 

- Ukinitev storitve avtomatski prenos sredstev na varčevanje Zlata rezerva 

TOP DEPOZITNI PAKET: 

- Ukinitev ugodnejše obrestne mere za koriščenje limita (trenutno zakonska zamudna 

obrestna mera - 0,25% - NOVO zakonska zamudna obrestna mera - 0,05%) kot je določena v 

vsakokrat veljavnih Obrestnih merah za področje poslovanja z občani  

- Ukinitev storitve avtomatski prenos sredstev na varčevanje Zlata rezerva  

- Ukinitev višje obrestne mere za sredstva na transakcijskem računu (trenutna obr 

mera 0,02% - NOVO 0,001%), kot je določena v vsakokrat veljavnih Obrestnih merah za 

področje poslovanja z občani 

- Ukinitev produkta likvidnostni depozit  

 

IV. RETAIL BANKING

Vrsta storitve Trenutna cena paketa 

do 30.06.2021

Nova cena paketa od 

01.07.2021

PAKETI REDNE 

PONUDBE

Srebrni paket 8,00 EUR 8,50 EUR

PAKETI 

PRETEKLIH 

PONUDB

PLUS Paket** 5,00 EUR 5,70 EUR

E Paket** 8,50 EUR 9,70 EUR

SENIOR Paket** 2,50 EUR 2,75 EUR

TOP Paket** 12,00 EUR 13,20 EUR

TOP DEPOZITNI Paket** 9,90 EUR 10,90 EUR

AVTO Paket* 3,00 EUR 3,45 EUR

SETEV Paket* 2,50 EUR 2,85 EUR

Paket TROJKA* 3,50 EUR 4,00 EUR

PRVI Paket* 3,50 EUR 4,00 EUR

*Paket od 01.03.2015 ni več v redni ponudbi banke. Nadomestilo za uporabo paketa velja za obstoječe imetnike paketov.

**Paket od 30.04.2017 ni več v redni ponudbi banke. Nadomestilo za uporabo paketa velja za obstoječe imetnike paketov.

Vsebina
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SENIOR PAKET: 

- Ukinitev ugodnejše obrestne mere za koriščenje limita (trenutno zakonska zamudna 

obrestna mera - 0,25% - NOVO zakonska zamudna obrestna mera - 0,05%) kot je določena v 

vsakokrat veljavnih Obrestnih merah za področje poslovanja z občani, 

- Ukinitev storitve avtomatski prenos sredstev na varčevanje Zlata rezerva, 

- Ukinitev višje obrestne mere za sredstva na transakcijskem računu (trenutna obr 

mera 0,02% - NOVO 0,001%), kot je določena v vsakokrat veljavnih Obrestnih merah za 

področje poslovanja z občani  

AVTO PAKET: 

- Ukinitev storitve avtomatski prenos sredstev na varčevanje Zlata rezerva  

SETEV PAKET: 

- Ukinitev višje obrestne mere za sredstva na transakcijskem računu (trenutna obr 

mera 0,02% - NOVO 0,001%), kot je določena v vsakokrat veljavnih Obrestnih merah za 

področje poslovanja z občani 

- Ukinitev storitve avtomatski prenos sredstev na varčevanje Zlata rezerva  

EXCLUSIVE PAKET: 

- Ukinitev ugodnejše obrestne mere za koriščenje limita (trenutno zakonska zamudna 

obrestna mera - 0,25% - NOVO zakonska zamudna obrestna mera - 0,05%) kot je določena v 

vsakokrat veljavnih Obrestnih merah za področje poslovanja z občani 

- Ukinitev storitve avtomatski prenos sredstev na varčevanje Zlata rezerva  

- Ukinitev 30% popust pri najemu sefov  

SREBRNI PAKET:   

za SREBNI PAKET se prilagodi obstoječe splošne pogoje paketov kjer se doda oziroma 

razširi ugodnost: 

- neomejeno število (sedaj 3) brezplačnih plačilnih transakcij v Sloveniji v EUR in 

čezmejne regulirane transakcije v EUR do vključno 50.000 EUR (navadni nalog) izvedenih 

preko Addiko EBank  

- neomejeno število brezplačnih SEPA direktnih obremenitev (sedaj 3), 

 

S spoštovanjem, 

Addiko bank d.d. 


