Cene plačilnih storitev
OBRESTNE MERE IN IZVLEČEK TARIFE PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE
OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE

Veljavne obrestne mere in tarife od 01. 07. 2019

TRANSAKCIJSKI RAČUN

Valute
EUR (domača valuta)

letna obrestna mera / NOM
0,001 %

AUD

se ne obrestuje

CAD

se ne obrestuje

DKK

se ne obrestuje

NOK

se ne obrestuje

SEK

se ne obrestuje

CHF

se ne obrestuje

GBP

se ne obrestuje

USD

se ne obrestuje

HRK

se ne obrestuje

JPY

se ne obrestuje

ostale valute

se ne obrestuje

Odpiranje računa

brez nadomestila

Vodenje računa
velikih in srednjih podjetij
malih in mikro podjetij, podjetnikov in zasebnikov
stečajnih upraviteljev
rezervnega sklada etažnih lastnikov

13,00 EUR mesečno
6,50 EUR mesečno
5,60 EUR mesečno
3,50 EUR mesečno

hrambnega računa notarjev
fiduciarnega računa (odvetniki, izvršitelji, odvetniške
družbe, nepremičninske družbe)

13,60 EUR mesečno

ostalih

13,00 EUR mesečno

5,00 EUR mesečno

Vodenje sredstev v valuti EUR na TRR
Nadomestilo za vodenje sredstev na TRR v valuti EUR
nad mesečnim povprečnim stanjem 0,25 milijona EUR

0,4% letno od višine mesečnega povprečnega stanja
na TRR v valuti EUR, ki presega 0,25 mio EUR

Nadomestilo za vodenje sredstev na računu, ki presegajo povprečno mesečno stanje (višino stanja) 0,25 milijona EUR v
valuti EUR se obračuna enkrat mesečno in vključi na mesečni obračun plačilnih storitev
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Obveščanje o stanju in prometu na transakcijskem
računu
elektronsko obveščanje

brez nadomestila

obveščanje po pošti

1,25 EUR za obvestilo

izpis s prevzemom na bančnem okencu

1,20 EUR za obvestilo

ponovni izpis s prevzemom na bančnem okencu

2,00 EUR za obvestilo

Preko SWIFT-a (MT 940)

1,00 EUR za obvestilo

Zapiranje računa
po nalogu komitenta
po nalogu banke
Opomini za zapadle neporavnane obveznosti po
mesečnih obračunih po TRR

30,00 EUR
največ 30,00 EUR

5,00 EUR po poslanem opominu

Opomini za zapadle neporavnane obveznosti za obračunana nadomestila po transakcijskih računih se izdajo enkrat
mesečno za zneske zapadlih obveznosti, ki so večje od 2,00 EUR. Za zapadle obveznosti do vključno 2 EUR se opomini
ne pošiljajo. Obračun nadomestila za poslane opomine se vključi na mesečni obračun plačilnih storitev na TRR.

Odobritev računa z nakupom deviz iz domače valute
brez predložitve plačilnega naloga
Konverzija
konverzija na računu brez predložitve plačilnega naloga

0,03%, najmanj 4,50 EUR, največ 45,00 EUR

0,22%

PAKETI ZA PODJETNIKE IN DRUŠTVA
Apaket podjetnik
mesečno vodenje računa

3,50 EUR

mesečna uporabnina Spletne banke Abanet ali Abanet com

brez nadomestila

mesečna uporabnina mobilne banke Abamobi ali Abamobi com

brez nadomestila

Nadomestilo za standardna domača in čezmejna plačila v breme
računa podjetnika predložena na elektronski način preko Abanet-a,
Abanet com-a, Abamobi-ja ali Abamobi com-a v valuti EUR, SEK
ali RON do 50.000 EUR

0,40 EUR po nalogu

Apaket podjetnik je namenjen podjetnikom in zasebnikom, ki imajo pri banki odprt poslovni račun in osebni račun
lastnika oziroma nosilca dejavnosti z ustrezno obliko (Aračun, Akeš ali Aračun senior). Paket vključuje tudi brezplačno
vodenje osebnega računa.
Apaket društva
mesečno vodenje računa

3,50 EUR

mesečna uporabnina Abacoma Abanet com

4,00 EUR

mesečna uporabnina mobilne banke Abamobi com
mesečna uporabnina spletne in mobilne banke Abanet com in
Abamobi com
Domača in čezmejna kreditna plačila v valuti EUR, SEK ali RON
Elektronski nalog prek, Abacom, Abanet com-a, Abamobi com-a:
notranje transakcije

2,00 EUR
5,00 EUR

0,30 EUR po nalogu

Standardne zunanje transakcije do vključno 50.000 EUR

0,75 EUR po nalogu

Papirni nalog
notranje transakcije

1,50 EUR po nalogu
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Standardne zunanje transakcije do vključno 50.000 EUR

2,20 EUR po nalogu

Apaket društva je namenjen vsem, ki imajo pri banki odprt transakcijski račun neprofitnih izvajalcev storitev
gospodarstva.
Za storitve, ki niso vključene v zgoraj navedena paketa se obračunajo cene po veljavnem ceniku.

GOTOVINSKO POSLOVANJE

Gotovinsko poslovanje v evrih
Polog gotovine na transakcijski račun pri
Abanki
pravne osebe
- bankovci
- kovanci

0,32% od zneska pologa, najmanj 1,50 EUR
2,0% od zneska pologa, najmanj 1,50 EUR

podjetniki, zasebniki
- bankovci
- kovanci
Polog gotovine na transakcijski račun pri
drugi banki
- bankovci
- kovanci
Polog kovancev v dnevno nočni trezor
Vrečka za dnevno nočni trezor

0,32% od zneska pologa, najmanj 1,50 EUR
2,0% od zneska pologa najmanj 1,50 EUR

0,35% od zneska pologa, najmanj 1,67 EUR
2,2% od zneska pologa, najmanj 1,50 EUR

43,00 EUR za vrečko
0,25 EUR za vrečko

Dvig gotovine v breme transakcijskega računa
pri Abanki
pravne osebe
- bankovci
- kovanci

0,1% od zneska dviga, najmanj 1,25 EUR
2,0% od zneska dviga, najmanj 1,10 EUR

podjetniki, zasebniki
- bankovci
- kovanci
Dvig v breme gotovinskega računa z ničelnim
stanjem
- bankovci
- kovanci

Zamenjava gotovine v domači valuti
zamenjava bankovcev za bankovce
zamenjava kovancev za bankovce ali bankovcev za
kovance in kovancev za kovance

0,08% od zneska dviga, min 1,25 EUR
2,0% od zneska dviga, najmanj 1,10 EUR

0,27% od zneska dviga, najmanj 1,25 EUR
2,1% od zneska dviga,
najmanj 1,10 EUR

0,55% od zneska menjave, najmanj 1,60 EUR
2,0% od zneska menjave, najmanj 1,20 EUR

Gotovinsko poslovanje v tujih valutah
priliv iz države članice in tretje države, ki se
opravi na okencu s pologom tuje gotovine in
vsi ostali pologi tuje gotovine
Polog bankovcev

0,5% od zneska pologa,
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najmanj 3,50 EUR

Dvig tuje gotovine
Zamenjava tuje gotovine
zamenjava bankovcev za bankovce

1,30% od zneska dviga, najmanj 4,00 EUR

0,55% od zneska menjave,
najmanj 1,60 EUR

DOMAČA PLAČILA
Plačila v breme transakcijskega računa
Elektronski nalog prek Abacom-a, Abanet
com-a in Abamobi com-a
notranje transakcije

0,39 EUR po nalogu

zunanje transakcije
- standardni


do vključno 50.000 EUR

0,98 EUR po nalogu



nad 50.000 EUR

6,95 EUR po nalogu



nalog, ki je izvršen prejemniku
katerega banka ni vključena v
sistem SEPA*

6,95 EUR po nalogu

- nujni

6,95 EUR po nalogu

Nalog prek mobilne banke Abamobi
notranje transakcije do vključno 14.999,99 EUR

0,39 EUR po nalogu

zunanja transakcija:


do vključno 14.999,99 EUR

0,98 EUR po nalogu



nalog, ki je izvršen prejemniku katerega
banka ni vključena v sistem SEPA*

6,95 EUR po nalogu

Papirni nalog
notranje transakcije

2,10 EUR po nalogu

zunanje transakcije
- standardni


do vključno 50.000 EUR

3,10 EUR po nalogu



nad 50.000 EUR

8,80 EUR po nalogu



nalog, ki je izvršen prejemniku
katerega banka ni vključena v
sistem SEPA*

8,80 EUR po nalogu

- nujni
Zavrnitev naloga brez kritja
zavrnitev elektronskega naloga

8,80 EUR po nalogu

0,39 EUR po nalogu

zavrnitev naloga posredovanega prek mobilne banke
Abamobi
zavrnitev naloga, predloženega na magnetnem mediju

0,39 EUR po nalogu

zavrnitev papirnega naloga

2,10 EUR po nalogu

Plačila v dobro transakcijskega računa
nadomestilo za evidentiranje priliva na podlagi plačila z
UPN z OCR ali UPN s QR kodo (model reference SI12)

0,85 EUR po nalogu

0,05 EUR po prilivu

4

nadomestilo za evidentiranje priliva

0,12 EUR po prilivu

*Nalogi izvršeni prejemniku katerega banka ni vključena v sistem SEPA se izvrši banki, ki ni navedena na seznamu
bank, ki so vključene v sistem SEPA, seznam bank je dosegljiv na spletnih straneh EPC:
http://epc.cbnet.info/content/adherence_database;

ČEZMEJNA IN KREDITNA PLAČILA SEPA
Čezmejna in kreditna plačila SEPA (odliv)
Elektronski nalog
standardni
-

do vključno 50.000 EUR v EUR, SEK in
RON

0,98 EUR po nalogu

-

nad 50.000 EUR v EUR, SEK in RON

6,95 EUR po nalogu

nujni

6,95 EUR po nalogu

v drugi valuti države članice EU
-

standardni

-

nujni

Nalog prek mobilne banke Abamobi
standardni nalog do vključno 14.999,99 EUR

0,09%,najmanj 10,00 EUR,
največ 150,00 EUR
0,13%,najmanj 16,00 EUR, največ 250,00 EUR
0,98 EUR po nalogu

Papirni nalog
standardni
-

do vključno 50.000 EUR v EUR, SEK in
RON

3,10 EUR po nalogu

-

nad 50.000 EUR v EUR, SEK in RON

8,80 EUR po nalogu

nujni

8,80 EUR po nalogu

v drugi valuti države članice EU
-

standardni

0,11%,najmanj 13,40 EUR, največ 180,00 EUR

-

nujni

0,16%,najmanj 20,00 EUR, največ 260,00 EUR

Nadomestilo za nepopolni odlivni plačilni nalog
(NON STP*)

10,00 EUR, dodatno k nadomestilu za elektronske naloge
oz. papirne naloge

* STP (straight-through-processing) v plačilnem prometu pomeni uvedbo takih standardov, ki omogočajo avtomatično
izvrševanje plačilnih nalogov, brez ročnih posegov v posameznih fazah transakcije (nalogi so posredovani elektronsko od
plačnika do prejemnika plačila).
Zavrnitev naloga brez kritja
zavrnitev elektronskega naloga

0,39 EUR po nalogu

zavrnitev papirnega naloga

2,10 EUR po nalogu

Prejeta čezmejna plačila (priliv)
do vključno 50.000 EUR v EUR, SEK in RON

0,12 EUR po nalogu

nad 50.000 EUR v EUR, SEK in RON

0,12 EUR po nalogu

v drugi valuti države članice EU

0,09%,najmanj 8,00 EUR, največ 135,00 EUR

Množična plačila SEPA (odliv)
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zbirni nalog v breme TRR

5,80 EUR po nalogu

zavrnitev zbirnega naloga

10,00 EUR po nalogu

nalog za izplačilo plač

0,18 EUR po nalogu

Interni nalog

0,35 EUR po nalogu

eksterni nalog

0,80 EUR po nalogu

PLAČILA V TRETJE DRŽAVE
Plačila v tretje države (odlivi) in plačilne transakcije
deviz v državi
Plačila (transferna provizija pri odlivu)
Elektronski nalog
-

standardni

0,09%, najmanj 10,00 EUR, največ 150,00 EUR

- nujni
Papirni nalog

0,13%, najmanj 16,00 EUR, največ 250,00 EUR

-

standardni

0,11%, najmanj 13,40 EUR, največ 180,00 EUR

-

nujni

0,16%, najmanj 20,00 EUR, največ 260,00 EUR

Nadomestilo za nepopolni odlivni plačilni nalog (NON STP)

v višini obračuna s strani prejemnikove banke, dodatno k
nadomestilu za redni nalog

Plačilo banki v državi članici in v tretji državi z navodilom
za koriščenje tujega kredita v državi članici in tretji državi

0,11%, najmanj 9,00 EUR, največ 140,00 EUR za nalog

Prilivi iz tretjih držav (prilivi) in prenosi deviz v
državi
Prosta plačila (transferna provizija pri prilivu)

0,09%, najmanj 8,00 EUR največ 135,00 EUR

Odstop oz. prenos plačila, prejetega neposredno iz
tretje države za obračun oz. razpored komitentom
pri drugih slovenskih bankah*
v korist pravnih oseb
v korist potrošnikov

0,04%, najmanj 3,30 EUR, največ 42,80 EUR po nalogu
0,15 EUR

* Provizijo zaračunamo banki prejemnici prenesenega plačila iz tretjih držav.
Pogojena plačila
nakazilo pogojeno s plačili
Vračilo obdelanega in najavljenega naloga za plačilo v
tujino na zahtevo komitenta
Poizvedba za plačilo po nalogu komitenta

0,2%, najmanj 6,70 EUR, največ 180,00 EUR po nalogu
10,70 EUR

13,40 EUR in stroški tuje banke

OSTALE STORITVE PRI PLAČILNEM PROMETU
Izdaja potrdila o izvršenem plačilnem nalogu
na bančnem okencu in pri skrbniku transakcijskega
računa
-

-

osebni prevzem

0,90 EUR

-

-

po faksu

1,00 EUR

-

-

po pošti na naslov v Sloveniji

1,20 EUR

-

-

po pošti na naslov v tujini

2,20 EUR

prek spletne banke Abanet
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-

pošiljanje potrdila o izvršenem plačilnem
nalogu na naslov v Sloveniji (za plačilne
naloge izvršene s poslovnega računa
zasebnika)

1,00 EUR

pošiljanje potrdila o izvršenem plačilnem
nalogu na naslov v tujini (za plačilne naloge
izvršene s poslovnega računa zasebnika)
prek elektronske banke Abacom ali spletne banke
Abanet com

2,20 EUR

-

-

po faksu

1,00 EUR

-

po pošti na naslov v Sloveniji

1,20 EUR

-

po pošti na naslov v tujini

2,20 EUR

Izdaja drugih potrdil iz naslova plačilnega prometa
Izdaja
informacije
o
plačilni
uporabnika transakcijskega računa
v slovenskem jeziku

od 3,00 do 36,00 EUR

sposobnosti

v tujem jeziku
Vsak nadaljnji originalni izvod informacije o plačilni
sposobnosti imetnika transakcijskega računa izdan na
isti dan
v slovenskem jeziku
v tujem jeziku

16,70 EUR
od 28,00 do 68,00 EUR

5,60 EUR
od 12,00 do 30,00 EUR

Unovčenje menice
Unovčenje menice

23,30 EUR

zavrnitev unovčenja menice

12,50 EUR

Izvrševanje sodnih sklepov oz. sodnih ali upravnih
odločb po transakcijskih računih
prejem in obdelava sklepa o izvršbi

42,70 EUR

vsako posamično plačilo sredstev po izvršbi

2,50 EUR

Poizvedba upnika z izkazanim pravnim interesom
glede sklepa o izvršbi

7,50 EUR

Izvrševanje izvršnic po transakcijskih računih
prejem in obdelava izvršnice

42,70 EUR

vsako posamično plačilo sredstev po izvršnici

2,50 EUR

vračilo izvršnice

7,80 EUR

Bremenitev računa iz naslova izterjav zapadlih
obveznosti
bremenitev računa iz naslova izterjav zapadlih
obveznosti za zneske izterjave nad 15,00 EUR

3,65 EUR

POSLOVANJE Z BREZGOTOVINSKIMI PLAČILI
Direktne obremenitve SEPA (prejemnik plačila)
nalog za domačo ali čezmejno direktno obremenitev
SEPA

0,27 EUR po nalogu
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preklic ali razveljavitev naloga za direktno obremenitev
SEPA s strani prejemnika

Pooblastilo komitenta za plačilo iz računa
Domača in čezmejna direktna obremenitev SEPA
Zavrnitev izvršitve direktne obremenitve SEPA
Pošiljanje opozoril zaradi nepravilnosti vrstice OCR
ali QR kode na UPN
- prvo opozorilo
-

drugo opozorilo

Avtomatska interna bremenitev TRR po pooblastilu
uporabnika TRR

0,32 EUR po nalogu

0,50 EUR

0,30 EUR po nalogu

55,00 EUR
110,00 EUR

0,20 EUR po posamezni izvršeni bremenitvi TRR

BANČNE KARTICE
Poslovna kartica VISA
letna članarina

55,00 EUR

ponovna izdelava kartice in osebne številke

7,20 EUR

Sprememba dneva bremenitve

5,20 EUR

sprememba višine limita po kartici

5,20 EUR

sprememba višine limita podjetja

10,50 EUR

obvestilo o prometu s kartico VISA (ponovno obvestilo)

3,00 EUR

izpis prometa za želeno obdobje

3,00 EUR

dvig gotovine doma in v tujini

strošek blokade kartice
odvzem kartice VISA, preklicane s strani banke na
prodajnem mestu in bančnem avtomatu
neupravičenost reklamacije
zahteva uporabnika kartice za kopijo dokumenta
(računa, slipa,…)
objavljanje v Biltenu blokiranih kartic (CRB)
neupravičeno poizvedovanje po neprejeti kartici
Vpogled v stanje na bančnem avtomtatu

5% od zneska transakcije, najmanj 12,50 EUR, največ
150,00 EUR
9,00 EUR
dejanski stroški,
največ 190 EUR
dejanski stroški,
najmanj 4,50 EUR
4,00 EUR
Dejanski stroški,
Najmanj 50,00 EUR
8,60 EUR
0,50 EUR

Poslovna kartica MASTERCARD
letna članarina

32,00 EUR

ponovna izdelava kartice in osebne številke

7,20 EUR

Sprememba dneva obremenitve

5,20 EUR

sprememba višine limita po kartici

5,20 EUR

sprememba višine limita podjetja

10,50 EUR

obvestilo o prometu s kartico MasterCard
(ponovno obvestilo)

3,00 EUR
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izpis prometa za želeno obdobje
dvig gotovine doma in v tujini
strošek blokade kartice
odvzem kartice MasterCard, preklicane s strani banke
na prodajnem mestu in bančnem avtomatu
neupravičenost reklamacije
zahteva uporabnika kartice za kopijo dokumenta
(računa, slipa,…)
objavljanje v Biltenu blokiranih kartic (CRB)
neupravičeno poizvedovanje po neprejeti kartici

3,00 EUR
5% od zneska transakcije, najmanj 12,50 EUR,
največ 150,00 EUR
9,00 EUR
dejanski stroški,
največ 190 EUR
dejanski stroški,
najmanj 4,50 EUR
4,00 EUR
Dejanski stroški,
najmanj 50,00 EUR
8,60 EUR

vpogled v stanje na bančnem avtomatu drugih bank

0,50 EUR

zamenjava osebne številke na bančnem avtomatu
drugih bank
deblokada osebne številke na bančnem avtomatu
drugih bank

0,50 EUR
0,50 EUR

Poslovna kartica BA Maestro
ponovno naročilo osebne številke (PIN)

6,00 EUR

predčasna zamenjava kartice in osebne številke (PIN)

7,20 EUR

dvig gotovine na bančnem avtomatu
-

druge banke v Sloveniji in državi EU v EUR,
SEK in RON iz vseh vrst računov

0,70 EUR

v državi EU v valuti, ki ni EUR, SEK ali RON
ter v ostalih državah iz vseh vrst računov
dvig gotovine na bančnem okencu ali dvig gotovine
na POS-u v drugi banki (domači ali tuji)
vpogled v stanje na bančnem avtomatu drugih bank

1%, najmanj 2,50 EUR
največ 22,10 EUR

zamenjava osebne številke na bančnem avtomatu
drugih bank
deblokada osebne številke na bančnem avtomatu
drugih bank
neupravičena reklamacija dviga na bančnem avtomatu,
plačila na terminalu POS
neupravičeno poizvedovanje po neprejeti kartici

0,50 EUR

-

1%, najmanj 2,50 EUR
največ 22,00 EUR
0,50 EUR

0,50 EUR
4,50 EUR
8,60 EUR

polog gotovine na bančnem avtomatu na
transakcijski račun pri Banki
-

bankovci

strošek blokade kartice
deblokada kartice

0,3%, najmanj 1,46 EUR
največ 20 EUR
5,20 EUR
4,30 EUR

ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO
Pristopnina k uporabi Abacom
programski paket Abacom

27,00 EUR

čitalnik kartic USB

26,00 EUR

Namestitev odjemalca na en računalnik

29,50 EUR
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Pristopnina k uporabi Abanet com
za pravne osebe in društva

30,00 EUR

Za samostojne podjetnike, hrambne račune notarjev,
rezervne sklade etažnih lastnikov, stečajne upravitelje
ter fiduciarne račune (odvetniki, izvršitelji, odvetniške
družbe, nepremičninske družbe)
za ostale

20,00 EUR

20,00 EUR

Uporaba storitev Abacom in Abanet com
za velika in srednja podjetja

9,00 EUR mesečno

za mala in mikro podjetja, samostojne podjetnike,
hrambne račune notarjev, rezervne sklade etažnih
lastnikov, stečajne upravitelje, ter fiduciarne račune
(odvetniki, izvršitelji, odvetniške družbe, nepremičninske
družbe)
za nerezidente pravne osebe

5,00 EUR mesečno

za ostale

9,00 EUR mesečno

9,00 EUR mesečno

SPLETNA BANKA ABANET ZA PODJETNIKE IN ZASEBNIKE
Pristopnina k uporabi
Pristopnina k uporabi spletne banke Abanet z naročilom
standardnega kvalificiranega digitalnega potrdila
Pošta®CA, s prevzemom na osebni računalnik
Pristopnina k uporabi spletne banke Abanet z naročilom
standardnega kvalificiranega digitalnega potrdila
Pošta®CA, na USB ključu
Pristopnina k uporabi spletne banke Abanet brez
naročila standardnega kvalificiranega digitalnega
potrdila Pošta®CA (komitent si nakup le-tega uredi
samostojno)
Mesečna uporabnina
transakcij)

(za

možnost

18,00 EUR

35,00 EUR

5,00 EUR

izvajanja
0,61 EUR

Naročilo potrdila o izvršenem plačilu
pošiljanje potrdila o izvršenem plačilnem nalogu na
naslov v Sloveniji (za plačilne naloge izvršene s
poslovnega računa zasebnika)
pošiljanje potrdila o izvršenem plačilnem nalogu na
naslov v tujini (za plačilne naloge izvršene s poslovnega
računa zasebnika)

0,90 EUR

1,50 EUR

Naročilo plačila v tujino prek spletne banke Abanet
Nakazila v tretje države
-

-

izvršitev naročila nakazila v tretje države
nepopolno nakazilo v tretje države

nadomestilo iz poglavja Plačila v tretje države za
elektronski odlivni nalog
v višini obračuna s strani tuje banke, dodatno k
nadomestilu iz poglavja Plačila v tretje države za
elektronski odlivni nalog

Čezmejna nakazila
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-

izvršitev naročila čezmejnega naloga do
50.000 EUR oz. v protivrednosti v valuti SEK
ali RON

-

izvršitev naročila čezmejnega naloga v drugi valuti
države članice EU

-

izvršitev naročila čezmejnega naloga nad 50.000
EUR oz. protivrednosti v valuti SEK ali RON

-

nepopolni čezmejni nalog

nadomestilo iz poglavja Čezmejna in kreditna plačila
SEPA za elektronski odlivni nalog
nadomestilo iz poglavja Čezmejna in kreditna plačila
SEPA za elektronski odlivni nalog
nadomestilo iz poglavja Čezmejna in kreditna plačila
SEPA za elektronski odlivni
nalog
nadomestilo iz poglavja Čezmejna in kreditna plačila
SEPA za nepopolni elektronski odlivni nalog

SISTEM ABASMS COM
Pristopnina
prijava SMS obveščanja po poslovnem TRR

brez nadomestila

prijava SMS obveščanje po poslovni kartici

brez nadomestila

Mesečna uporabnina
za velika in srednja podjetja
-

SMS obveščanje po poslovnem
(prilivi, odlivi, stanje)
SMS obveščanje po poslovni kartici

računu
3,00 EUR/račun/pooblaščenca
1,10 EUR

za mala in mikro podjetja, društva in podjetnike
-

SMS obveščanje po poslovnem
(prilivi, odlivi, stanje)
SMS obveščanje po poslovni kartici

računu
1,90 EUR /račun/ pooblaščenca
1,10 EUR

SISTEM ABASMS
Pristopnina k uporabi
prijava funkcionalnosti ključna beseda
prijava funkcionalnosti SMS obveščanje
Pošiljanje sporočil pri funkcionalnosti ključna
beseda
odhodno sporočilo (poslano uporabniku)

brez nadomestila
brez nadomestila

0,09 EUR (banka zaračuna storitev preko mobilnega
operaterja)

Mesečna uporabnina
ključna beseda

brez nadomestila

SMS obveščanje
-

varnostni paket

-

Info paket

-

Info paket (fizične osebe + zasebniki)

-

Varnostni paket + Info paket

-

Varnostni paket + Info paket (fizične osebe +
zasebniki)

1,60 EUR
2,00 EUR
3,00 EUR
3,00 EUR
4,00 EUR

MOBILNO BANČNIŠTVO
Abamobi za fizične osebe/zasebnike
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pristopnina k uporabi ABAMOBI z mŽetonom
mesečna uporabnina mobilne banke ABAMOBI
mesečna uporabnina mobilne banke ABAMOBI in
spletne banke Abanet
naročilo mŽetona
Zamenjava mŽetona

9,00 EUR
0,65 EUR
0,90 EUR
3,00 EUR
brez nadomestila

Abamobi com za pravne osebe in zasebnike
Pristopnina k uporabi Abamobi com z mŽetonom
-

za pravne osebe, društva

-

za podjetnike/zasebnike

-

za hrambne račune notarjev, rezervne sklade
etažnih lastnikov, stečajne upravitelje ter
fiduciarne
račune
(odvetniki,
izvršitelji,
odvetniške družbe, nepremičninske družbe)

12,00 EUR
7,00 EUR

9,00 EUR

Naročilo mŽetona
-

za pravne osebe

-

za podjetnike/zasebnike

-

za društva, hrambne račune notarjev, rezervne
sklade etažnih lastnikov, stečajne upravitelje ter
fiduciarne
račune
(odvetniki,
izvršitelji,
odvetniške družbe, nepremičninske družbe)

Pristopnina – istočasni pristop k uporabi Abamobi
com in Abanet com
za pravne osebe, društva
-

za podjetnike/zasebnike

-

za hrambne račune notarjev, rezervne sklade
etažnih lastnikov, stečajne upravitelje ter
fiduciarne
račune
(odvetniki,
izvršitelji,
odvetniške družbe, nepremičninske družbe)

3,00 EUR
3,00 EUR

3,00 EUR

35,00 EUR
25,00 EUR

25,00 EUR

Mesečna uporabnina Abamobi com
-

za velika in srednja podjetja

-

za mala in mikro podjetja, hrambne račune
notarjev, rezervne sklade etažnih lastnikov,
stečajne upravitelje ter fiduciarne račune
(odvetniki,
izvršitelji,
odvetniške
družbe,
nepremičninske družbe)
za podjetnike/zasebnike

-

6,00 EUR

3,00 EUR
3,00 EUR

Mesečna uporabnina Abamobi com in Abanet com
-

za velika in srednja podjetja

-

za mala in mikro podjetja, hrambne račune notarjev,
rezervne sklade etažnih lastnikov, stečajne upravitelje
ter fiduciarne račune (odvetniki, izvršitelji, odvetniške
družbe, nepremičninske družbe)

-

za podjetnike/zasebnike

12,00 EUR

6,50 EUR
6,50 EUR

POSREDOVANJE E- RAČUNOV
Izdajatelj e-računov pravna oseba, zasebnik
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Posredovanje e-računa s prilogami prejemniku
(število/ mesec)
-

do 500

0,30 EUR/ e-račun

-

od 501 – 10.000

0,27 EUR/ e-račun

-

od 10.001 – 25.000

0,25 EUR/ e-račun

-

nad 25.000

0,20 EUR/ e-račun

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

do 200 kB

-

od 201 kB – 500 kB

0,03 EUR/ e-račun

-

od 501 kB – 1.000 kB

0,05 EUR/ e-račun

-

nad 1.000 kB

brez nadomestila

0,50 EUR/ e-račun (za prejemnike e-računov v Abanki)

Prejemnik e-računov pravna oseba, podjetnik in zasebnik
posredovanje v elektronsko banko Abacom

brez nadomestila

Ostale storitve sistema e-računi
Izdajatelj e-računov pravna oseba, podjetnik
in zasebnik
vlaganje poslanega e-računa v e-arhiv

brez nadomestila

povratna informacija o uspešni dostavi e-računa

brez nadomestila

povratna informacija o neuspešni dostavi eračuna
mesečna uporabnina e-kanala

brez nadomestila

sprejem e-prijave/ e-odjave

brez nadomestila

posredovanje povratne informacije na e-prijavo/
e- odjavo

brez nadomestila

Prejemnik e-računov pravna oseba, podjetnik in
zasebnik
vlaganje prejetega e-računa v e-arhiv

brez nadomestila

brez nadomestila

mesečna uporabnina e-kanala

brez nadomestila

posredovanje e-prijave/ odjave

brez nadomestila

sprejem povratne informacije na e-prijavo/ eodjavo

brez nadomestila

MOBILNA DENARNICA ABADENARNICA
Enkratna pristopnina k uporabi mobilne denarnice
Abadenarnica
za poslovne kartice

5,00 EUR na uporabnika
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