Dokument z informacijami o
nadomestilih
Abanka d.d.
Naziv računa: Aračun senior
Datum: 10.10.2018


Ta dokument vsebuje informacije o nadomestilih za uporabo glavnih storitev, vezanih
na plačilni račun, in vam bo pomagal pri primerjavi teh nadomestil z nadomestili za
druge račune.



Nadomestila se lahko uporabljajo tudi za uporabo storitev, vezanih na račun, ki jih ni v
tem dokumentu. Popolne informacije so na voljo v vseh poslovalnicah banke in na
spletni strani banke www.abanka.si.



Glosar izrazov, ki se uporabljajo v tem dokumentu, je na voljo brezplačno.

Storitev

Nadomestilo

Splošne storitve, vezane na račun

v EUR

Vodenje plačilnega
računa

(mesečno) [Aračun senior za rezidente]
Skupno letno nadomestilo
(mesečno) [Aračun senior za nerezidente]
Skupno letno nadomestilo

1,70
20,40
2,75
33,00

Odprtje plačilnega
računa

[Aračun senior rezidentu]
[Aračun senior nerezidentu]

0,00
10,00

Zaprtje plačilnega
računa

(pred potekom 6 mesecev)

7,00

Zagotavljanje
spletnega
bančništva [Abanet]

Pristop [brez naročila KDP*]
Pristop [z naročilom KDP* Pošta®CA]
Pristop [z naročilom KDP* Pošta®CA na USB
ključku]
Uporaba (mesečno)
Skupno letno nadomestilo
Uporaba (mesečno) [sočasna uporaba
Abamobi in Abanet]
Skupno letno nadomestilo

Zagotavljanje
mobilnega
bančništva
[Abamobi]

Pristop [Pristopnina k uporabi Abamobi z m
Žetonom]
Uporaba (mesečno) [mesečna uporabnina
Abamobi]
Skupno letno nadomestilo
Uporaba (mesečno) [sočasna uporaba
Abamobi in Abanet]
Skupno letno nadomestilo
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0,00
13,00
30,00
0,61
7,32
0,90
10,80
5,00
0,65
7,80
0,90
10,80

Plačila (razen kartic)
Kreditno plačilo

v EUR

Okence
Interno - veliko (ročna obdelava) [med računi
fizičnih oseb pri Abanki v znesku nad 50.000
EUR]
Interno - veliko (ročna obdelava) [plačilo na
račun pravne osebe ali s.p. pri Abanki v
znesku nad 50.000 EUR]
Interno - malo (ročna obdelava) [med računi
fizičnih oseb pri Abanki v znesku do 50.000
EUR]
Interno - malo (ročna obdelava) [plačilo na
račun pravne osebe ali s.p. pri Abanki, v
znesku do 50.000 EUR]
Eksterno - veliko (ročna obdelava) [domače
in čezmejno, v znesku nad 50.000 EUR]
Eksterno - malo (ročna obdelava) [domače in
čezmejno, v znesku do 50.000 EUR]
UPN - interno (optično čitljivi podatki) [z OCR
vrstico ali QR kodo v znesku do 50.000 EUR,
avtomatski zajem podatkov]
UPN eksterno (optično čitljivi podatki) [z OCR
vrstico ali QR kodo v znesku do 50.000 EUR,
avtomatski zajem podatkov]
UPN eksterno (optično čitljivi podatki) [z OCR
vrstico ali QR kodo v znesku nad 50.000
EUR, avtomatski zajem podatkov]
Elektronska banka [Abanet]
Interno - veliko [prenosi med računi fizičnih
oseb pri Abanki v znesku nad 50.000 EUR]
Interno - veliko [prenosi na račun pravne
osebe ali s.p. pri Abanki v znesku nad 50.000
EUR]
Interno - malo [prenosi med računi fizičnih
oseb pri Abanki v znesku do 50.000 EUR]
Interno - malo [prenosi na račun pravne
osebe ali s.p. pri Abanki v znesku do 50.000
EUR]
Eksterno - veliko [domače in čezmejno, v
znesku nad 50.000 EUR]
Eksterno - malo [domače in čezmejno, v
znesku do 50.000 EUR]
Mobilna banka [Abamobi]
Interno - veliko [prenosi med računi fizičnih
oseb pri Abanki v znesku nad 50.000 EUR]
Interno - veliko [prenosi na račun pravne
osebe ali s.p. pri Abanki v znesku nad 50.000
EUR]
Interno - malo [prenosi med računi fizičnih pri
Abanki v znesku do 14.999,99 EUR]
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0,00

1,95

0,00

1,95

7,50
1,95
0,55

0,55

7,50

0,00
0,37

0,00
0,37

4,20
0,39

»storitev ni na voljo«
»storitev ni na voljo«

0,00

Interno - malo [prenosi na račun pravne
osebe ali s.p. pri Abanki v znesku do
14.999,99 EUR]
Eksterno - veliko [domače in čezmejno, v
znesku nad 50.000 EUR]
Eksterno - malo [domače in čezmejno, v
znesku do 14.999,99 EUR]

0,37
»storitev ni na voljo«
0,39

Trajni nalog

Interni [na račun fizične osebe pri Abanki]
Interni [na račun pravne osebe pri Abanki]
Eksterni [domači in čezmejni]

0,00
0,30
0,40

Direktna
obremenitev SEPA

Direktna obremenitev [domači in čezmejni]

0,26

Čezmejno kreditno
plačilo SEPA
(veliko)

Okence (v EUR)
Elektronska banka (v EUR)
Mobilna banka (v EUR)

Čezmejno kreditno
plačilo ne-SEPA
(veliko in malo)

Okence
(veliko) [v valuti RON ali SEK]
(malo) [v valuti RON ali SEK]
(malo in veliko) [v drugi valuti države članice
EU]
(malo in veliko) [v drugi valuti iz tretje države]
Elektronska banka
(veliko) [v valuti RON ali SEK]
(malo) [v valuti RON ali SEK]
(malo in veliko) [v drugi valuti države članice
EU ali tretje države]
Mobilna banka
(malo in veliko)

4,20
0,39
0,07% min. 6,70,
maks. 60,00

v EUR

Izdaja debetne
kartice

[debetna VISA
Electron]

7,50
1,95
0,15% min. 8,00,
maks. 170,00
0,20% min. 8,00,
maks. 170,00

»storitev ni na voljo«

Kartice in gotovina

Dvig gotovine z
debetno kartico
[BA Maestro]

7,50
4,20
»storitev ni na voljo«

0,00

Lastni bankomat ali okence
Bankomat drugega ponudnika plačilnih
storitev [v Sloveniji ali EU v EUR, SEK in
RON]
Bankomat drugega ponudnika plačilnih
storitev [v državi EU v valuti, ki ni EUR, SEK
ali RON in tretjih državah]
Okence ali POS drugega ponudnika
plačilnih storitev [v Slovenji, državah EU in
tretjih državah]
Lastni bankomat ali okence
Bankomat ali okence drugega ponudnika
plačilnih storitev [v Sloveniji ali EU v EUR,
SEK in RON]
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0,00
0,55

1%, min. 2,50, maks.
22,10
1%, min. 2,50, maks.
22,10

0,00
0,55

Bankomat in okence drugega ponudnika
plačilnih storitev [v državi EU v valuti, ki ni
EUR, SEK in RON in drugih državah]

Izdaja kreditne
kartice
Članarina kreditne
kartice
[klasična VISA]
[kreditna VISA
Electron]
[VISA Electron obročna]
[zlata VISA]
[Mastercard]
[Karanta]

0,00

Letno
Letno

20,50
18,50

Letno

23,00

Letno
Letno
Letno

58,50
20,50
19,00

Dvig gotovine s
kreditno kartico
[klasična VISA]

5%, min. 12,00
maks. 125,50
5%, min. 9,00
maks. 125,50
5%, min. 9,00 maks.
125,50
5%, min. 12,00
maks. 125,50
5%, min. 12,00
maks. 125,50
»storitev ni na voljo«

[kreditna VISA
Electron]
[obročna VISA
Elektron]
[zlata VISA]
[Mastercard]
[Karanta]
Polog gotovine

Okence
bankovci
kovanci [do 50,00 EUR]
kovanci [nad 50,00 EUR]
Bankomat
bankovci

Vodenje
[izredni limit]

0,00
0,00
2%, min. 1,00

0,00

Prekoračitve in sorodne storitve
Odobritev
[redni limit]
[izredni limit]

2,55

v EUR

[z rokom vračila do 6 mesecev]
[z rokom vračila do 6 mesecev in pripravo
separatne vloge na zavarovalnico]
[z rokom vračila do 12 mesecev]
[z rokom vračila do 12 mesecev in pripravo
separatne vloge na zavarovalnico]
mesečno
Skupno letno nadomestilo
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0,00
0,5%, min. 3,50
0,5% min. 3,50 in
dodatno še 8,00
1% min. 5,00
1% min. 5,00 in
dodatno še 8,00
1,00
12,00

