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Addiko Bank d.d.
CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI
Vrsta storitve

nadomestilo v %

nadomestilo v EUR

frekvenca / enota

brez nadomestila
11,00 EUR

enkratno
enkratno

2,30 EUR
1,10 EUR
brez nadomestila
brez nadomestila
brez nadomestila
brez nadomestila
3,49 EUR
4,60 EUR
1,45 EUR

mesečno
mesečno
mesečno
mesečno
mesečno
mesečno
mesečno
mesečno
mesečno

brez nadomestila
brez nadomestila

po transakciji
po transakciji

brez nadomestila
brez nadomestila
brez nadomestila

enkratno
enkratno
enkratno

CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI
EVRSKO POSLOVANJE
TRANSAKCIJSKI RAČUN (v nadaljevanju TRR)
ODPIRANJE TRR
Odpiranje TRR
Odpiranje TRR za nerezidente
VODENJE TRR1
-

osebni TRR
gotovinski TRR
depozitni TRR
IQ račun*
študentski TRR
Addiko otroški TRR
TRR nerezidenta
osnovni plačilni račun (rezident/nerezident)
osnovni plačilni račun - odločba (rezident/nerezident)

1

Vodenje TRR vključuje: stroške vodenja, odobritev avtomatskega limita, pošiljanje enega izpiska mesečno, ažuriranje pooblastila (skladno s pogodbo).
* Ni v redni ponudbi banke!

VPLAČILA IN IZPLAČILA NA/S TRR
Vplačila na TRR
Izplačila s TRR
ZAPIRANJE TRR
Zapiranje TRR
Zapiranje TRR v primeru smrti imetnika
Sprememba vrste TRR
OBVEŠČANJE UPORABNIKA TRR
Mesečni izpisek

brez nadomestila

PAKETI
Nadomestilo za uporabo paketa
PAKETI REDNE PONUDBE
Start paket
Srebrni paket
Zlati paket
PAKETI PRETEKLIH PONUDB

5,00 EUR
8,50 EUR
13,00 EUR

mesečno
mesečno
mesečno

PLUS Paket**

5,70 EUR

mesečno

E Paket**

9,70 EUR

mesečno

SENIOR Paket**

2,75 EUR

mesečno

TOP Paket**

13,20 EUR

mesečno

TOP DEPOZITNI Paket**

10,90 EUR

mesečno

AVTO Paket*

3,45 EUR

mesečno

SETEV Paket*

2,85 EUR

mesečno

Paket TROJKA*

4,00 EUR

mesečno

PRVI Paket*

4,00 EUR

mesečno

brez nadomestila
40,00 EUR

mesečno

ŠTUDENT Paket**
Exclusive Paket**
*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.

UKINITEV PAKETA
Ukinitev paketa na željo uporabnika v prvih 6 mesecih po pristopu k paketu
Ukinitev paketa po preteku 6 mesecev od pristopa
Ukinitev paketa v primeru smrti imetnika

26,00 EUR
brez nadomestila
brez nadomestila
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EVRSKO VARČEVANJE
ADDIKO VARČEVANJE PLUS
Predčasna prekinitev Addiko varčevanja plus
utemeljen razlog**
ostali razlogi

1,00%
3,00%

od zneska*
od zneska*

*Od privarčevanega zneska (glavnica+obresti)
**Smrt ožjega družinskega člana, resna bolezen varčevalca ali ožjih družinskih članov, izselitev iz države.

VARČEVALNI RAČUNI
Odprtje varčevalnega računa
Vodenje varčevalnega računa
Zaprtje varčevalnega računa

brez nadomestila
brez nadomestila
brez nadomestila

VEZAVA EVRSKIH SREDSTEV
SKLENITEV POGODBE O VEZAVI EVRSKIH SREDSTEV
Sklenitev pogodbe o vezavi evrskih sredstev

brez nadomestila

PREDČASNA PREKINITEV DEPOZITOV
Predčasna prekinitev pogodbe o vezavi sredstev
utemeljen razlog**

1,00%

od zneska*

6,60 EUR*

enkratno

*Od privarčevanega zneska (glavnica+obresti)
**Smrt ožjega družinskega člana, resna bolezen varčevalca ali ožjih družinskih članov, izselitev iz države.
Velja tudi v primeru prekinitve Rastočega depozita v prvem pogodbenem mesecu

URADNA POTRDILA
Ponovna izdelava povzetka za obračun dohodkov, izplačanih za preteklo leto v RS
*Cena z 22% DDV

PLAČILNE TRANSAKCIJE V SLOVENIJI V EUR IN ČEZMEJNE* REGULIRANE TRANSAKCIJE V EUR, SEK, RON
* 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, SEK, RON
- 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.

PLAČILA
Na bančnem okencu
Interni prenosi med računi občanov v banki
Znesek transakcije do vključno 50.000 EUR - navadni nalog*
Znesek transakcije do vključno 50.000 EUR - nujni nalog
Znesek transakcije nad 50.000 EUR*

brez nadomestila
2,30 EUR
8,00 EUR
8,00 EUR

* - Brez nadomestila za transakcije na račune občanov v Addiko Bank d.d. in za plačila na PayLife Bank, Dunaj, Avstrija,
za namen polnjenja predplačniške Addiko MasterCard kartice.

Na Addiko bankomatu - Odloženo v kuverti v depozitno enoto
Interni prenosi med računi občanov v banki
Znesek transakcije do vključno 50.000 EUR
Znesek transakcije nad 50.000 EUR

brez nadomestila
2,30 EUR
8,00 EUR

Preko Addiko Ebank
Interni prenosi med računi občanov v banki
Znesek transakcije do vključno 50.000 EUR - navadni nalog
Znesek transakcije do vključno 50.000 EUR - nujni nalog
Znesek transakcije nad 50.000 EUR

brez nadomestila
0,39 EUR
4,95 EUR
4,95 EUR

Na bankomatu - Plačilni nalog (UPN) domačih izdajateljev z vrstico OCR ali QR kodo
Na bankomatu Banke avtomatski UPN do 1.000 EUR
Na bankomatu druge banke v Sloveniji avtomatski UPN do 1.000 EUR
Takojšnja plačila preko aplikacije Flik Pay
Interni prenosi med računi občanov v banki
Prenosi na račune fizičnih oseb drugih bank

0,50 EUR
1,00 EUR

brez nadomestila
brez nadomestila
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DIREKTNE OBREMENITVE IN TRAJNI NALOGI
SEPA direktne obremenitve6
Interni trajni nalogi7
Eksterni trajni nalogi8
Sprememba datuma poravnave trajnega naloga
Obvestilo o neizvršitvi plačila preko direktne obremenitve, SEPA direktne obremenitve ali trajnega naloga

0,26 EUR
brez nadomestila
0,56 EUR
2,10 EUR
1,70 EUR

Zahtevek za omejitev (prepoved) ter sprememba ali preklic omejitev (prepovedi) izvajanja SEPA direktnih
obremenitev
6

Plačila elektrike, RTV naročnine, stanarine, plačila porabe po plačilnih karticah, itd.

7

Trajni nalogi za prenose med računi, na varčevanja, plačila obveznosti po kreditu, ki potekajo znotraj Addiko Bank d.d..

8

Trajni nalogi na račune drugih bank in hranilnic v Sloveniji in države EU v valuti EUR (plačilo kreditov, varčevanja, prenosi na TRR…).

2,10 EUR

VPLAČILA OBČANOV V HUMANITARNE NAMENE
brez nadomestila

Vplačila ne glede na način izvršitve plačila

ČEZMEJNE NEREGULIRANE PLAČILNE TRANSAKCIJE V EUR, DRUGE* PLAČILNE TRANSAKCIJE IN TRANSAKCIJE V VALUTI DRUGE DRŽAVE ČLANICE
ČEZMEJNE NEREGULIRANE PLAČILNE TRANSAKCIJE V EUR, DRUGE* PLAČILNE TRANSAKCIJE IN TRANSAKCIJE V VALUTI DRUGE
DRŽAVE ČLANICE
*Druge plačilne transakcije so plačila, ki se izvršijo v valuti različno od EUR in transakcije, ki se izvršijo v/iz področja izven EU.

Papirni nalog
- komitenti

- nekomitenti

0,20%

min. 7,70 EUR
max. 186,00 EUR

od zneska

0,30%

+ opcija OUR10
min. 9,30 EUR
max. 274,00 EUR

od zneska

+ opcija OUR10
Preko Addiko EBank
- komitenti
10

0,15%

min. 7,15 EUR
max. 154,00 EUR
+ opcija OUR10

od zneska

Kadar želi plačnik poravnati stroške druge banke, se dodatno obračunajo stroški za opcijo OUR (velja samo za druge plačilne transakcije).

22,00 EUR

OPCIJA OUR
KARTIČNO POSLOVANJE
DEBETNA KARTICA (kartica transakcijskega računa)
Addiko Maestro kartica
Članarina za Addiko Maestro kartico
- uporabnika TRR
- pooblaščene osebe
Nadomestilo za dvig gotovine z Addiko Maestro kartico na bančnih avtomatih in POS terminalih
Nadomestilo za dvig gotovine z Addiko Maestro kartico na bančnih avtomatih Addiko Bank d.d. v Sloveniji
Nadomestilo za dvig gotovine na bankomatih drugih bank v Sloveniji, v državah EU v evrih (EUR) v švedskih kronah (SEK) ali novih
romunskih levih (RON)*
Nadomestilo za dvig gotovine na POS terminalih v Sloveniji, v državah EU v evrih (EUR) v švedskih kronah (SEK) ali novih romunskih
levih (RON)*
Nadomestilo za dvig gotovine, ki ni EUR, SEK (švedska krona) ali RON (novi romunski lev) z Maestro kartico na
bančnih avtomatih in POS terminalih v državah EU ter izven EU
Vpogled v stanje računa na bančnih avtomatih drugih bank v Sloveniji in v tujini**

1,00%

brez nadomestila
brez nadomestila

letna
letna

brez nadomestila

po dvigu

0,52 EUR

po dvigu

0,52 EUR
min. 2,10 EUR
max. 22,80 EUR
0,40 EUR

po dvigu
od zneska dviga
po vpogledu

* Dvigi gotovine v EUR, SEK (švedska krona) ali RON (novi romunski lev) z Addiko Maestro kartico na bančnih avtomatih drugih bank v državah EU za imetnike Addiko otroških in študentskih računov brez nadomestila.
3 dvigi gotovine v mesecu v EUR, SEK (švedska krona) ali RON (novi romunski lev) z Addiko Maestro kartico na bančnih avtomatih drugih bank v državah EU za imetnike IQ računov brez nadomestila.
** Vpogled v stanje računa na bančnih avtomatih drugih bank v državah EU za imetnike Addiko otroških in študentskih računov brez nadomestila.

Blokada Addiko Maestro kartice s strani banke
Izdelava nove osebne številke (PIN) na željo uporabnika

6,95 EUR
6,00 EUR

po blokadi
po izdelavi

Ostalo
Kopija potrdila o plačilu (slip)
Upravljanje z osebno številko (PIN) na bankomatu druge banke v Sloveniji in tujini ***
*** velja od 01.02.2019

2,25 EUR
0,40 EUR

po kopiji
po transakciji

brez nadomestila
brez nadomestila

po pologu
po pologu

Izdaja kartice
- uporabniku TRR
- pooblaščeni osebi ali zakonitemu zastopniku

brez nadomestila
6,10 EUR

po izdaji
po izdaji

Članarina za kartico
- uporabnika TRR
- pooblaščene osebe

brez nadomestila
brez nadomestila

letna
letna

Polog gotovine
Na Addiko bankomatu - Odloženo v kuverti v depozitno enoto
Na Addiko bankomatu - Avtomatski polog gotovine v EUR
Addiko Debit Mastercard kartica
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Nadomestilo za dvig gotovine na bančnih avtomatih in POS terminalih
Nadomestilo za dvig gotovine na bančnih avtomatih Addiko Bank d.d. v Sloveniji
Nadomestilo za dvig gotovine na bannčnih avtomatih drugih bank v Sloveniji, v državah EU v evrih (EUR) v švedskih kronah (SEK)
ali novih romunskih levih (RON)*
Nadomestilo za dvig gotovine na POS terminalih v Sloveniji, v državah EU v evrih (EUR) v švedskih kronah (SEK) ali novih romunskih
levih (RON)*
Nadomestilo za dvig gotovine, ki ni EUR, SEK (švedska krona) ali RON (novi romunski lev) na bančnih avtomatih
in POS terminalih v državah EU ter izven EU
Vpogled v stanje računa na bančnih avtomatih drugih bank v Sloveniji in v tujini**

1,00%

brez nadomestila

po dvigu

0,52 EUR

po dvigu

0,52 EUR

po dvigu

min. 2,10 EUR
max. 22,80 EUR
0,40 EUR

od zneska dviga

* Dvigi gotovine v EUR, SEK (švedska krona) ali RON (novi romunski lev) na bančnih avtomatih drugih bank v državah EU za imetnike Addiko otroških in študentskih računov brez nadomestila.
3 dvigi gotovine v mesecu v EUR, SEK (švedska krona) ali RON (novi romunski lev) na bančnih avtomatih drugih bank v državah EU za imetnike IQ računov brez nadomestila.
** Vpogled v stanje računa na bančnih avtomatih drugih bank v državah EU za imetnike Addiko otroških in študentskih računov brez nadomestila.

Ponovna izdelava kartice
Ponovna izdelava neprevzete kartice oziroma ponovna izdelava kartice po izgubi, kraji ali preklicu kartice
Prva ponovna izdelava neprevzete kartice oziroma prva ponovna izdelava kartice po izgubi, kraji ali preklicu
kartice za Addiko otroški ali študentski račun

8,05 EUR

po izdelavi

brez nadomestila
po izdelavi

Vsaka naslednja ponovna izdelava neprevzete kartice oziroma vsaka naslednja ponovna izdelava kartice po
prijavi izgube ali kraje in preklicu veljavnosti kartice za Addiko otroški ali študentski račun

8,05 EUR

Blokada kartice s strani banke
Zamenjava kartice na željo uporabnika
Izdelava nove osebne številke (PIN) na željo uporabnika

8,05 EUR
8,05 EUR
6,00 EUR

po blokadi
po zamenjavi
po izdelavi

2,25 EUR
6,60 EUR

po kopiji
po odpovedi

0,40 EUR

po transakciji

brez nadomestila
brez nadomestila

po pologu
po pologu

Ostalo
Kopija potrdila o plačilu (slip)
Odpoved naročene kartice
Upravljanje z osebno številko (PIN) na bankomatu druge banke v Sloveniji in tujini (velja za Addiko debit
Mastercard kartico)
Polog gotovine
Na Addiko bankomatu - Odloženo v kuverti v depozitno enoto
Na Addiko bankomatu - Avtomatski polog gotovine v EUR
ADDIKO KARTICA MASTERCARD
Članarina za Addiko kartico Mastercard
Addiko zlata plačilna kartica Mastercard
Addiko obročna kartica Mastercard (stranka ima račun odprt pri Addiko Bank d.d.)
Addiko obročna kartica Mastercard (stranka ima račun odprt pri drugi slovenski banki)
Dodatna Addiko zlata plačilna kartica Mastercard
Dodatna Addiko obročna kartica Mastercard (stranka ima račun odprt pri Addiko Bank d.d.)
Dodatna Addiko obročna kartica Mastercard (stranka ima račun odprt pri drugi slovenski banki)

60,00
23,00
46,00
60,00
23,00
46,00

Zamenjava Addiko kartice Mastercard na željo uporabnika
Addiko zlata plačilna kartica Mastercard
Addiko obročna kartica Mastercard

9,25 EUR
9,85 EUR

Zamenjava brezstične Addiko kartice Mastercard na željo uporabnika
Addiko zlata plačilna kartica Mastercard
Addiko obročna kartica Mastercard

15,00 EUR
13,00 EUR

5,00%

Nadomestilo za dvig gotovine z Addiko kartico Mastercard doma in v tujini
Vpogled v stanje na Addiko kartici Mastercard na bankomatu

5,00%

Nadomestilo za transakcije "Quasi Cash"*
Blokada Addiko kartice Mastercard s strani banke
Izdelava nove osebne številke (PIN) na željo uporabnika
Uvrstitev Addiko kartice Mastercard na stop listo zaradi izgube ali kraje kartice
* 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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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

letno
letno
letno
letno
letno
letno

min. 11,00 EUR

od zneska dviga

0,40 EUR

na vpogled

min. 1,03 EUR
max. 136,20 EUR
6,95 EUR
6,00 EUR
11,00 EUR

od zneska
transakcije
po izdelavi
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Ostalo
Kopija potrdila o plačilu (slip)
Sprememba višine limita na željo uporabnika
Ponovna priprava/tiskanje izpiska/prometa kartice
Odpoved naročene kartice
Sprememba dneva bremenitve

2,25
4,00
3,00
5,50
2,10
1,40
0,20
0,40

Strošek posameznega obroka20
Upravljanje z osebno številko (PIN) na Addiko bankomatu v Sloveniji
Upravljanje z osebno številko (PIN) na bankomatu druge banke v Sloveniji in tujini
20

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Velja za obročno kartico

Addiko kartice Mastercard preteklih ponudb
Članarina za Addiko plačilno kartico Mastercard
Članarina za Addiko kreditno kartico Mastercard
Članarina za dodatno Addiko plačilno kartico Mastercard
Članarina za dodatno Addiko kreditno kartico Mastercard
Zamenjava Addiko plačilne kartice Mastercard na željo uporabnika
Zamenjava Addiko kreditne kartice Mastercard na željo uporabnika
Zamenjava brezstične Addiko plačilne kartice Mastercard na željo uporabnika
Zamenjava brezstične Addiko kreditne kartice Mastercard na željo uporabnika

23,00 EUR
23,00 EUR
23,00 EUR
23,00 EUR
6,95 EUR
9,85 EUR
13,00 EUR
13,00 EUR

letno
letno
letno
letno

ELEKTRONSKO POSLOVANJE
NADOMESTILO ZA PRIKLJUČITEV NA ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO - OBČANI
Nadomestilo za uporabo strojnega generatorja gesel
Nadomestilo za uporabo strojnega generatorja gesel – študenti, dijaki in otroci
Zamenjava strojnega generatorja gesel v primeru izgube ali poškodbe
Nadomestilo za uporabo programskega generatorja gesel

50,00 EUR
brez nadomestila
50,00 EUR
brez nadomestila

MESEČNA UPORABA ADDIKO EBANK
Mesečna
Mesečna
Mesečna
Mesečna

uporaba
uporaba
uporaba
uporaba

Addiko
Addiko
Addiko
Addiko

Ebank
Ebank za študente, dijake, otroke in imetnike vseh osnovnih plačilnih računov
Mobile*
Chat Banking

0,65 EUR
brez nadomestila
brez nadomestila
brez nadomestila

*Uporaba M banke brez prijave v Ebank ni možna

IZDAJA POTRDIL
Izdaja potrdila o plačilu preko Addiko Ebank

1,65 EUR

SMS OBVEŠČANJE
Prejemanje SMS obvestil o transakcijskem računu

1,05 EUR

Prejemanje SMS obvestil o transakcijah z Addiko MasterCard kartico

1,33 EUR

mesečno
mesečno/
posamezno kartico

MOBILNA APLIKACIJA FLIK PAY ZA IZVAJANJE TAKOJŠNJIH PLAČIL
Nadomestilo za registracijo Addiko računa v aplikaciji Flik Pay
Mesečna uporaba aplikacije Flik Pay

brez nadomestila
brez nadomestila

KREDITNO POSLOVANJE
ODOBRITEV LIMITOV NA TRR
Avtomatski limit na TRR
Dovoljeni izredni limit na TRR

2,00%

Addiko limit

2,50%

brez nadomestila
min. 11,00 EUR
max. 110,00 EUR
min. 70,00 EUR
max. 250,00 EUR

od zneska
od zneska

ODOBRITEV KREDITA
Addiko mKredit 6
Od 13 do 84 mesecev
- komitenti

1,50%

min. 70,00 EUR
max. 250,00 EUR

od zneska

2,00%

min. 70,00 EUR
max. 250,00 EUR

od zneska

1,50%

min. 70,00 EUR
max. 250,00 EUR

od zneska

3,00%

min. 50,00 EUR
max. 250,00 EUR

od zneska

Addiko kredit 1
Od 6 do 84 mesecev
- komitenti

Addiko kredit za poplačilo obveznosti
Od 6 do 84 mesecev

1

- komitenti

Hitri kredit za nekomitente
Od 13 do 84 mesecev
- nekomitenti
HIP kredit na spletu5
Od 13 do 84 mesecev
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- komitenti
- nekomitenti

1,50%

Stran 6 od 10

min. 70,00 EUR
max. 250,00 EUR

od zneska
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Addiko kredit na spletu5
Od 13 do 84 mesecev
- komitenti

1,50%

min. 70,00 EUR
max. 250,00 EUR

od zneska

3,00%

min. 50,00 EUR
max. 250,00 EUR

od zneska

Addiko kredit za nekomitente
Od 13 do 84 mesecev
- nekomitenti

Addiko premostitveni kredit na podlagi zastave vezanega depozita ali varčevanja
Za zneske do 30.000 EUR3
Za zneske nad 30.000,00 EUR do 250.000 EUR3
Bank @ Work kredit
12 mesecev

2

100,00 EUR
200,00 EUR

4

- komitenti
- nekomitenti

80,00 EUR

1

velja tudi za nekomitente v primeru prenosa poslovanja
2
zastavi se lahko depozite, ki so aktivni vsaj 3 mesece
3
za znesek varčevanja do 30.000 EUR je najdaljša doba financiranja do 57 mesecev oz. za znesek varčevanja nad 30.000 EUR do 24 mesecev
4
5
6

ponudba velja za trženje v podjetjih, ki so del Bank@Work aktivnosti
vloga oddana preko spleta
Vloga oddana preko mobilne banke

STROŠEK OCENE RIZIKA
Limit na TRR
za dovoljeni izredni limit na TRR (do 6 mesecev)

1,02%

od zneska

za dovoljeni izredni limit na TRR (do 12 mesecev)

2,03%

od zneska

Addiko limit

3,00%

od zneska

1,50%

od zneska glavnice
in obresti

2,00%

od zneska glavnice
in obresti

1,50%

od zneska glavnice
in obresti

4,50%

od zneska glavnice
in obresti

1,50%

od zneska glavnice
in obresti

1,50%

od zneska glavnice
in obresti

4,50%

od zneska glavnice
in obresti

Addiko mKredit6
Od 13 do 84 mesecev
Addiko kredit izplačilo v gotovini
Od 6 do 84 mesecev
Addiko kredit za poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti
Od 6 do 84 mesecev
Hitri kredit za nekomitente
Od 13 do 84 mesecev

Hip kredit na spletu
Od 13 do 84 mesecev

Addiko kredit na spletu
Od 13 do 84 mesecev

Addiko kredit za nekomitente
Od 13 do 84 mesecev

Bank @ Work kredit
12 mesecev

0,00 EUR

PODALJŠANJE KREDITA
Enkratno podaljšanje za nadaljnjih 6 mesecev

½ stroškov odobritve

PREDČASNO ODPLAČILO KREDITA
Stroški izdelave obračuna predčasnega odplačila kredita za kreditne pogodbe, sklenjene do 8.8.2010
Stroški izdelave obračuna predčasnega odplačila kredita za kreditne pogodbe, sklenjene od 9.8.2010 naprej

½ stroškov odobritve
v skladu s kreditno pogodbo

SPREMEMBE KREDITNIH POGOJEV, SPREMEMBA VALUTE IN IZDELAVA ANEKSA H KREDITNI POGODBI
Sprememba kreditnih pogojev, valute in izdelava aneksa h kreditni pogodbi na zahtevo kreditojemalca*

256,00 EUR

*Brez stroškov v primeru uveljavljanja BNI zavarovanja.

IZDAJA POTRDIL PO KREDITNIH POSLIH
Informacija o stanju - amortizacijski načrt

brezplačno
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Izdaja raznih dodatnih potrdil po kreditnih poslih

11,00 EUR*

*Cena z 22% DDV
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STROŠKI IZSTAVITVE NOTARSKO OVERJENEGA ZEMLJIŠKO KNJIŽNEGA DOVOLILA
Stroški izstavitve notarsko overjenega zemljiškoknjižnega dovolila (izbrisna pobotnica, delna izbrisna pobotnica, zemljiškoknjižno
soglasje), v kolikor banka uredi izbris (razen za tuje registre)

144,00 EUR

enkratno

Stroški izstavitve in deponiranja notarsko overjenega zemljiškoknjižnega dovolila (izbrisna pobotnica, delna izbrisna pobotnica,
zemljiškoknjižno soglasje) pri notarju

200,00 EUR

enkratno

brez nadomestila
13,00 EUR

enkratno
enkratno

PRIDOBIVANJE MANJKAJOČE DOKUMENTACIJE*
Obvestilo
Prvi poziv in vsi naslednji

* Dokumentacija, ki jo je stranka dolžna periodično posredovati banki, skladno z določili kreditne pogodbe (vinkulacija,…). Nadomestilo velja za pogodbe sklenjene po 27.02.2017.

GOTOVINSKO POSLOVANJE
ZAMENJAVA APOENOV (vse kombinacije bankovcev in kovancev)*
Zamenjava apoenov (vse kombinacije bankovcev) do 20 prejetih kosov - komitenti
Zamenjava apoenov (vse kombinacije kovancev) do 100 prejetih kosov - komitenti

brez nadomestila
brez nadomestila

Zamenjava apoenov (vse kombinacije bankovcev) nad 20 prejetih kosov - komitenti

2,30%

min. 4,00 EUR

Zamenjava apoenov (vse kombinacije kovancev) nad 100 prejetih kosov - komitenti

3,00%

min. 6,00 EUR

od vrednosti
bankovcev
od vrednosti
kovancev

* Možne kombinacije menjave apoenov: menjava bankovcev v kovance, kovancev v bankovce, bankovcev v bankovce in kovancev v kovance.

POLOG KOVANCEV NA TRR
Polog kovancev na TRR do 100 kosov

brez nadomestila

Polog kovancev na TRR nad 100 kosov

2,00%

Polog kovancev na Addiko otroški račun

min. 2,20 EUR

od vrednosti
kovancev

brez nadomestila

DEVIZNO POSLOVANJE
GOTOVINSKO POSLOVANJE (EFEKTIVNE VALUTE)
ODKUP TUJE GOTOVINE OD OBČANOV - BANKOVCI
Odkup tuje gotovine od občanov - bankovci

brez nadomestila

PRODAJA TUJE GOTOVINE OBČANOM
Prodaja tuje gotovine občanom

brez nadomestila

DEVIZNE VEZANE VLOGE
SKLENITEV POGODBE O VEZAVI DEVIZNIH SREDSTEV
Sklenitev pogodbe o vezavi deviznih sredstev

brez nadomestila

PREDČASNA PREKINITEV DEPOZITOV
utemeljen razlog**

1,00%

od zneska*

85,00 EUR
115,00 EUR
150,00 EUR

letno
letno
letno

*Od privarčevanega zneska (glavnica+obresti)
**Smrt ožjega družinskega člana, resna bolezen varčevalca ali ožjih družinskih članov, izselitev iz države.

TREZORSKE STORITVE
SEFI
NAJEMNINA ZA SEFE (DDV JE VKLJUČEN)
Letna najemnina za sefe po dimenzijah
- 9 x 30 x 40,2 v cm
- 18 x 30 x 40,2 v cm
- 36 x 30 x 40,2 v cm
KAVCIJA ZA KLJUČ SEFA IN MAGNETNE KARTICE
Kavcija za ključ sefa in ene magnetne kartice

25,00 EUR
25,00 EUR

Izdelava enega ključa ali magnetne kartice zaradi izgube21
21

Ceni se prištejejo dejanski stroški izdelave.

HRAMBA KUVERT BREZ OZNAČENE VREDNOSTI
Hramba kuvert brez označene vrednosti do velikosti cca. 30 x 23 cm

brez nadomestila

Hramba večjih kuvert brez označene vrednosti

brez nadomestila
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OSTALI POSLI
POŠILJANJE OPOMINOV KOMITENTOM
POŠILJANJE OPOMINOV-VSI POSLI
Obvestilo o nedovoljenem stanju na TRR do 50 EUR
Obvestilo o neporavnanih obveznostih po kreditni pogodbi (do 20 dni zamude)

brez nadomestila
brez nadomestila
v višini zamudnih obresti oz.
max. 4,00 EUR
v višini zamudnih obresti oz.
max. 5,00 EUR
v višini zamudnih obresti oz.
max. 6,00 EUR
brez nadomestila

Prvi opomin*
Drugi opomin*
Tretji opomin*
Zadnji poziv k plačilu dolga po pogodbi
*stroški se pri poslovanju s sefi ne zaračunavajo
IZTERJAVA ZAPADLIH OBVEZNOSTI PREKO ZUNANJE AGENCIJE* - VSI POSLI

Izterjava zapadlih obveznosti (dolg nad 100 EUR)

7% + 80 EUR**

Izterjava zapadlih obveznosti (dolg pod 100 EUR)

50 EUR**

od izterjanega
zneska

*Prefakturiranje računa, ki ga izda zunanja agencija.
**Cena brez 22% DDV

BLOKADE
Blokiranje TRR, devizne vloge, računa nerezidenta na osnovi pravnomočnega sklepa sodišča oziroma davčne uprave

13,10 EUR

IZVRŠITEV SKLEPA O IZVRŠBI IN DRUGIH SODNIH ALI UPRAVNIH ODLOČB22
Prva izvršitev sklepa o izvršbi ali druge sodne ali upravne odločbe in izvršnic22

24,10 EUR

Vsaka delna izvršitev sklepa o izvršbi ali druge sodne ali upravne odločbe in izvršnic22
Cena za nalog izvršbe ali izvršnice (v aplikaciji Nodurs)

13,10 EUR

22

4,70 EUR

Stroškom se prišteje cena za nalog izvršbe ali izvršnice. Vsa določila Cenika, ki se tičejo izvršnice stopijo v veljavo z 28.10.2012!

IZPLAČILO PO SKLEPU O DEDOVANJU
Sklep o dedovanju

14,50 EUR

IZDELAVA FOTOKOPIJ
Izdelava fotokopij dokumentov

0,34 EUR*

stran

*Cena z 22% DDV

IZDAJA POTRDIL IN PRIPRAVA PODATKOV
Izračun obresti, ki niso predmet poslovnega razmerja z Banko, na željo uporabnika

0,56 EUR*
min. 7,00 EUR

*Cena z 22% DDV

Izdaja potrdila o stanju sredstev na računih pri banki in prilivih sredstev na račune pri banki
- za 3 mesece
- za 6 mesecev
- za 12 mesecev

7,90 EUR*
13,10 EUR*
18,40 EUR*

*Cena z 22% DDV

11,00 EUR*

Izdaja raznih dodatnih potrdil po bančnih poslih
*Cena z 22% DDV

Strošek priprave podatkov na podlagi poizvedb
- poizvedba s strani sodišča ali izvršitelja
- poizvedba s strani tretjih oseb, ki niso sodišča ali izvršitelji

brez nadomestila
32,80 EUR*

Izpis registra zavarovalnih posrednikov

1,00 EUR

po izdaji

21,90 EUR
(cena vključuje tudi strošek
plačilnega naloga)

po nalogu

*Cena z 22% DDV

UNOVČENJE MENIC

Unovčenje menice

Ta Cenik velja od 01.06.2021
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