DEL TARIFE NKBM D.D., KI SE NANAŠA NA POSLOVANJE
S KARTICO VISA
veljavna od 01. 09. 2020
5.6.2.

Bančna kartica VISA

5.6.2.1.

Letna članarina










5.6.2.2.

5.6.2.3.

debetna kartica
 osnovna kartica
 dodatna kartica
kreditna kartica delež poravnave
 osnovna kartica
 družinska kartica (druga
obvestilo pri osnovni kartici)

kreditna kartica – obročno odplačevanje
 osnovna kartica
 družinska kartica (druga številka,
obvestilo pri osnovni kartici)

18,50 EUR
18,50 EUR

23,00 EUR
23,00 EUR

klasična kartica
 osnovna kartica
 dodatna kartica

20,50 EUR
20,50 EUR

zlata kartica
 osnovna kartica
 dodatna kartica

58,50 EUR
58,50 EUR

1,30 EUR

Ponovno naročilo osebne številke (PIN)
za debetno VISA kartico







na računu za dijake in študente
na ostalih računih

Preklic oziroma odstop od že izdelane
kartice (ne velja pri računih za
osnovnošolce, dijake in študente ter pri
preoblikovanju iz računa za osnovnošolce,
dijake in študente v ostale račune)

za ostale kartice VISA

Ponovna izdelava kartice in osebne številke


5.6.2.5.

številka,

Strošek obroka
 kreditna kartica – obročno odplačevanje



5.6.2.4.

brez nadomestila
brez nadomestila

vse kartice VISA
 v primeru razmagnetenja ali poškodbe
na prodajnem mestu

Sprememba dneva obremenitve

brez nadomestila
6,00 EUR

7,20 EUR

6,00 EUR
8,00 EUR
brez nadomestila, če je bilo testiranje kartice
opravljeno v Banki; v nasprotnem primeru
zaračuna Banka stroške za ponovno izdelavo
kartice
4,20 EUR

5.6.2.6.

5.6.2.7.

Sprememba višine limita na zahtevo uporabnika
(razen za debetno kartico VISA)


oddana na poslovalnici banke (za debetno
kartico VISA)



oddana preko digitalnih poti (za debetno
kartico VISA)

4,20 EUR
brez nadomestila
brez nadomestila

Obvestila o prometu s kartico VISA (razen za
kartico - debetno)


dodatno obvestilo na dodatni naslov

1,50 EUR



ponovno obvestilo

3,00 EUR



stanje čakalnice

3,00 EUR

5.6.2.8.

Izpis prometa za želeno obdobje

5.6.2.9.

Dvig gotovine


3,00 EUR

z kartico – debetno
 v državi EU v EUR, SEK in RON na
bančnem avtomatu ali na bančnem
okencu
 v državi EU v valuti, ki ni EUR, SEK ali
RON ter v ostalih državah na bančnem
avtomatu ali na bančnem okencu
 v Sloveniji
 pri Banki na bančnem okencu ali na
bančnem avtomatu, ki je last Banke
 pri drugi banki na bančnem okencu
ali na bančnem avtomatu, ki je last
druge banke

0,75 EUR

2,55 EUR

brez nadomestila
0,75 EUR



s kreditno kartico Visa v tujini ali v Sloveniji

5% od zneska transakcije, min. 9,00 EUR,
maks. 125,50 EUR



s klasično ali zlato kartico v tujini ali v
Sloveniji

5% od zneska transakcije, min. 12,00 EUR,
maks. 125,50 EUR

5.6.2.10.

Strošek blokade kartice

9,00 EUR

5.6.2.11.

Vpogled v stanje na bančnem avtomatu drugih
bank

0,60 EUR

5.6.2.12.

Odvzem kartice VISA, preklicane s strani Banke
na prodajnem mestu in na bančnem avtomatu

dejanski stroški, maks. 190,00 EUR

5.6.2.13.

Neupravičenost reklamacije

dejanski stroški, min. 8,00 EUR

5.6.2.14.

Zahteva
uporabnika
kartice
dokumenta (računa, slipa,…)

5.6.2.15.

Objavljanje v “Biltenu” blokiranih kartic (CRB)

5.6.2.16.

Pošiljanje opominov

5.6.2.17.

za

kopijo

4,00 EUR
dejanski stroški, min. 50,00 EUR



prvi opomin (navaden)

v višini zamudnih obresti oz. max 2,50 EUR



drugi opomin (priporočeno s povratnico)

v višini zamudnih obresti oz. max 5,00 EUR

Neupravičeno poizvedovanje po neprejeti kartici

8,60 EUR

5.6.2.18.

Letna zavarovalna premija za kreditna Visa –
delež odplačevanja (VEK)

1,19% zneska okvirnega kredita po kreditni
kartici

5.6.2.19.

Letna zavarovalna premija za kreditna Visa –
obročno odplačevanje (VEO)

1,19% zneska okvirnega kredita po kreditni
kartici

5.6.2.20.

Dvig gotovine ali vpogled v stanje z debetno
kartico na bančnih avtomatih Abanke in Nove
KBM

Brez nadomestila

