DEL TARIFE ABANKE D. D., KI SE NANAŠA NA
POSLOVANJE Z OSEBNIMI RAČUNI
Veljavnost od 10. 10. 2018
5. POSLOVANJE S FIZIČNIMI OSEBAMI
5.4.

Posli v domači valuti

5.4.1.

Osebni račun

5.4.1.1.
5. 4.1.1.1.

Odprtje
Otvoritev Aračuna gotovinskega, Aračuna s
knjižico, Ostalih osebnih računov
 Aračuna gotovinskega
 Aračuna s knjižico
 Aračuna s knjižico delno ali v celoti
nesposobni osebi v posebnem postopku pupilna vloga
 Ostalih osebnih računov
 Drugega in vsakega naslednjega računa
enake vrste

5.4.1.2.

Vodenje
 Aračuna
 Aračuna senior
 Aračuna gotovinskega
 Aračuna elektronskega
 Akeša
 Akeša juniorja
 Aračuna s knjižico
 Premium računa
 Osnovnega računa
 Osnovnega računa uporabniku, ki je
upravičenec do denarne socialne pomoči
in/ali varstvenega dodatka
 Osebnega računa osebe v stečaju

10,00 EUR ob odprtju
15,00 EUR ob odprtju
brez nadomestila

brez nadomestila
35,00 EUR

2,40 EUR mesečno
1,70 EUR mesečno
brez nadomestila
1,50 EUR mesečno
brez nadomestila
brez nadomestila
brez nadomestila
50,00 EUR mesečno
4,60 EUR mesečno1
2,30 EUR mesečno1

brez nadomestila

Nadomestilo za vodenje Osnovnega računa vključuje:
(a) pologe in dvige sredstev v poslovalnici banke,
(b) dvige gotovine v Evropski uniji na bančnem okencu ali na bankomatih med obratovalnim časom banke ali izven njega,
(c) uporabnino za spletno banko Abanet,
(d) izvrševanje prvih osem (seštevke vključno s točko f) domačih in čezmejnih direktnih obremenitev ,
(e) izvrševanje domačih in čezmejnih plačilnih transakcij s plačilno kartico, vključno s spletnimi plačili,
(f) izvrševanje prvih osem (seštevek vključno s točko d) domačih in čezmejnih kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi, na bankomatih,
okencih in prek spletne banke Abanet.
1

5.4.1.3.

Razpolaganje z deviznimi sredstvi
potekom 10 dni od prvega pologa

5.4.1.4.

Izredni limit
 zavrnitev obravnavane vloge za izredni
limit
 zavrnitev separatno obravnavane vloge za
izredni limit s strani zavarovalnice
 odobritev izrednega limita
 z rokom vračila do 6 mesecev


pred

0,6% od vrednosti, min. 4,50 EUR

3,00 EUR
9,00 EUR
1% od višine limita, min. 7,00 EUR
0,50% od višine limita, min. 3,50 EUR



z rokom vračila do 6 mesecev za
uporabnike Aračuna senior
z rokom vračila do 6 mesecev in
pripravo
separatne
vloge
za
zavarovalnico
z rokom vračila do 12 mesecev



z rokom vračila do 12 mesecev

1% od višine limita, min. 5,00 EUR



8,00 EUR dodatno k nadomestilu iz prejšnjih
dveh vrstic
2% od višine limita, min. 10,00 EUR

za uporabnike Aračuna senior
z rokom vračila do 12 mesecev in
pripravo
separatne
vloge
za
zavarovalnico
vodenje izrednega limita



5.4.1.5.

Pooblastilo komitenta za plačilo iz računa
 trajni nalog
o interni na osebne račune in v
korist banke
o interni na TRR PO in s.p.
o eksterni
 direktna obremenitev SEPA
po

pošti,

8,00 EUR dodatno k nadomestilu iz prejšnjih
dveh vrstic
1,00 EUR mesečno

Brez nadomestila
0,30 EUR po obremenitvi
0,40 EUR po obremenitvi
0,26 EUR po obremenitvi

5.4.1.6.

Pošiljanje čekovnih blanketov
priporočeno s povratnico

5.4.1.7.

Izdaja čekovnih blanketov

0,45 EUR za vsak ček

5.4.1.8.

Fotokopija čeka – neupravičena reklamacija

1,50 EUR

5.4.1.9.

Pošiljanje opominov
 prvi opomin (navaden)


drugi opomin (priporočen)



vsak nadaljnji opomin (priporočen
povratnico)
poziv poroka (priporočen s povratnico)



s

5.4.1.10.

Zamenjava knjižice osebnega računa
 delno ali v celoti nesposobni osebi v
posebnem postopku - pupilna vloga

5.4.1.11.

Saldacija
 saldacija zaradi sprememb Splošnih
pogojev za poslovanje z osebnim računom
 saldacija po preteku 6 mesecev od odprtja
računa
 saldacija Osnovnega računa
 saldacija v primerih, ki niso iz 1. in 2. alinee
te točke
 saldacija Premium računa v primerih, ki
niso iz 1. in 2. alinee te točke

5.4.1.12.

Preklic knjižice osebnega računa

5.4.1.13.

Izpisek o stanju in prometu na osebnem računu
1x mesečno
 več kot 1x mesečno
 za posamezni mesec
 uporabnikom Akeša in Akeša juniorja za
zadnjih 6 mesecev

5.4.1.14.

5.4.3.
5.4.3.1.
5.4.7.

storitve

v višini zamudnih obresti oz. maks. 2,50
EUR
v višini zamudnih obresti oz. maks. 4,00
EUR
v višini zamudnih obresti oz. maks. 5,00
EUR
v višini zamudnih obresti oz. maks. 5,00
EUR
15,00 EUR
brez nadomestila

brez nadomestila
brez nadomestila
brez nadomestila
7,00 EUR
7,00 EUR
5,00 EUR

Obveščanje o neizvršenih plačilni nalogih
 trajni nalogi (na varčevalne produkte in
odplačevanje kreditov v CHF), direktna
obremenitev
SEPA
in
poravnava
obveznosti po bančnih karticah Visa,
Mastercard, Karanta
Storitev prenosa drobiža
Pristopnina za uporabo
drobiža
Gotovina v domači valuti

4,00 EUR

prenosa

brez nadomestila
1,30 EUR
brez nadomestila

2,20 EUR za obvestilo

2,00 EUR

5.4.7.1.

Izplačilo gotovine
 izplačilo prek poštne nakaznice – nakazilo
na naslov
 izplačilo prek poštne nakaznice ob ukinitvi
računa ali pri trajnih nakazilih na zahtevo
fizične osebe

5.4.7.2.

Nerealizirana najava dviga

5.4.7.3.

Zamenjava gotovine v domači valuti za
komitente
 zamenjava do 25 bankovcev ali kovancev
 zamenjava bankovcev za bankovce, pri
zamenjavi več kot 25 bankovcev
 zamenjava kovancev za bankovce ali
bankovcev za kovance ali kovancev za
kovance, pri zamenjavi več kot 25
kovancev

5.4.7.4.

5.4.7.5.

Zamenjava gotovine v domači valuti za
nekomitente
 zamenjava bankovcev za bankovce
 zamenjava kovancev za bankovce ali
bankovcev za kovance ali kovancev za
kovance
Polog kovancev na osebni račun
 Polog kovancev na osebni račun do
vrednosti 50 EUR
 Polog kovancev na osebni račun nad
vrednostjo 50 EUR
 Polog kovancev na Akeš ali Ježkovo
varčevanje

5.4.8.

Plačila v domači valuti

5.4.8.1.

Plačila in prenosi na račune fizične osebe
odprte pri Abanki
 na bančnem okencu Banke v znesku do
50.000 EUR
 plačila in prenosi na podlagi plačilnega
naloga predloženega s strani tretje
osebe oziroma nekomitenta
 prenosi med računi fizičnih oseb v
Banki

5.4.8.2.

Plačila na račune pravnih oseb, podjetnikov in
zasebnikov
 na bančnem okencu Banke v znesku do
50.000 EUR
 vplačilo z UPN z OCR vrstico ali QR
kodo (avtomatski zajem podatkov)
 vplačilo z UPN z OCR vrstico ali QR
kodo (avtomatski zajem podatkov) za
uporabnike Aračuna senior
 vplačilo z UPN z ročnim vnosom
podatkov
 plačila in prenosi na fiduciarni račun
stečajnega upravitelja
 na bančnem avtomatu Banke
 avtomatski UPN z OCR vrstico ali QR
kodo do 1.000,00 EUR
 na bančnem avtomatu druge banke v
Sloveniji
 avtomatski UPN z OCR vrstico ali QR
kodo do 1.000,00 EUR

0,50 EUR od nakaznice in dejanski stroški
dejanski stroški

0,50%, maks. 63,00 EUR

brez nadomestila
2,00 % od zneska menjave, min. 1,50 EUR
2,00% od zneska menjave, min. 1,50 EUR

2,00% od zneska menjave, min. 1,50 EUR
2,00% od zneska menjave, min. 1,50 EUR

brez nadomestila
2,00 %, min. 1,00 EUR
brez nadomestila

1,95 EUR po nalogu

brez nadomestila

1,50 EUR po nalogu
0,55 EUR po nalogu

1,95 EUR po nalogu
7,20 EUR po nalogu

0,55 EUR po nalogu

1,00 EUR po nalogu



5.4.8.3.

5.4.8.4.

5.4.8.5.

5.4.8.6.

nujni nalog na željo komitenta in nalog nad
50.000 EUR

Izdaja potrdila o izvršenem plačilnem nalogu
 osebni prevzem
 po faksu
 po pošti na naslov v Sloveniji
 po pošti na naslov v tujini
Plačila in prenosi preko Abaneta
 plačila in prenosi na podlagi plačilnega
naloga v okviru Banke
 plačila in prenosi na podlagi plačilnega
naloga na drugo banko v državi
o do 50.000 EUR
o nad 50.000 EUR
 prenosi med računi fizičnih oseb v Banki
 plačila v spletnih trgovinah / pri ponudnikih
storitev
 čezmejna nakazila do vključno 50.000
EUR
Plačila in prenosi prek mobilne banke
ABAMOBI
 Plačila in prenosi na podlagi plačilnega
naloga v okviru banke do vključno
14.999,99 EUR
 Plačila in prenosi na podlagi plačilnega
naloga na drugo banko v državi do vključno
14.999,99 EUR
 Prenosi med računi fizičnih oseb v banki do
vključno 14.999,99 EUR
 Čezmejna nakazila do vključno 14.999,99
EUR
Plačila prejeta v Abanko prek posrednika
 UPN z vrstic OCR ali QR kodo (avtomatski
zajem podatkov)

7,50 EUR po nalogu

0,80 EUR
0,90 EUR
1,20 EUR
1,80 EUR

0,37 EUR po nalogu

0,39 EUR po nalogu
4,20 EUR po nalogu
brez nadomestila
brez nadomestila
0,39 EUR po nalogu

0,37 EUR po nalogu

0,39 EUR po nalogu

brez nadomestila
0,39 EUR po nalogu

0,65 EUR po nalogu

5.4.9.

Čeki v domači valuti

5.4.9.1.

Unovčevanje čekov pravnih oseb, poslanih v
inkaso

0,70 EUR od čeka

5.4.9.2.

Pošiljanje čekov v inkaso

0,29 EUR od čeka

5.4.10.

Unovčenje menice
 unovčenje menice
 zavrnitev unovčenja menice

20,00 EUR
7,80 EUR

5.4.11.

Sprejem in izvršitev sodnih sklepov, sodnih
ali upravnih odločb in plačilo terjatev

5.4.11.1.

Sodni sklep ali izvršba
 prejem in obdelava sklepa
 vsako nakazilo za izvršitev sklepa

32,00 EUR od sklepa ali izvršbe
2,20 EUR za vsak nalog

Izvršitev sklepa o dedovanju

12,50 EUR po dediču

5.4.11.2.

5.4.12.

Apaket družina

5.4.12.1.

Pristopnina k uporabi storitve Apaket družina



5.4.13.

5.5.

za nosilca
za ostale člane

Obisk izven prostorov banke
 v primeru spletne oddaje vloge za osebni
račun

3,00 EUR
brez nadomestila
20,00 EUR
brez nadomestila

Devizno - valutni posli

5.5.3.

Tuja gotovina

5.5.3.1.

Odkup tuje gotovine
 odkup bankovcev

brez nadomestila

5.5.3.2.

Prodaja tuje gotovine

brez nadomestila

5.5.3.3.

Nerealizirana najava dviga

0,6%, maks. 70,00 EUR

5.5.4.

Čezmejni plačilni promet

5.5.4.1.

Čezmejna nakazila (odlivi)
Papirni nalog v EUR, SEK in RON
 standardni

do vključno 50.000 EUR v EUR, SEK
in RON

nad 50.000 EUR v EUR, SEK in RON
 nujni nalog na željo stranke


v drugi valuti države članice EU

standardni




nepopolni čezmejni plačilni nalog

komitenta



5.5.4.2.

nujni

nekomitenta

Prejeta čezmejna nakazila (prilivi)
 v korist računov in hranilnih vlog
 izplačilo gotovine

5.5.5.

Kreditna plačila SEPA

5.5.5.1.

Prejeta kreditna plačila SEPA (prilivi)

v korist osebnih računov

1,95 EUR po nalogu
7,50 EUR po nalogu
7,50 EUR po nalogu

0,15%, min. 8,00 EUR, maks. 170,00 EUR po
nalogu
0,25%, min. 10,00 EUR, maks. 180,00 EUR po
nalogu
v višini obračuna s strani tuje banke, dodatno
k nadomestilu za nalog (prve tri alinee te
točke)
21,00 EUR, dodatno k nadomestilu za redni
nalog (prve tri alinee te točke)

brez nadomestila
1,2%, min. 5,40 EUR po nalogu

brez nadomestila

5.5.7.

Plačilni promet s tretjimi državami

5.5.7.1.

Nakazila (odlivi) v tretje države
Papirni nalog
 nalog za plačilo v tretje države
nujni nalog na željo stranke





nepopolni nalog za plačilo v tretje države
komitenta
nekomitenta



5.5.7.2.

Nakazila v državi v valuti, ki ni EUR

5.5.7.3.

Prejeta nakazila (prilivi) iz tretjih držav
 v korist računov in hranilnih vlog
 izplačilo gotovine

0,20%, min. 8,00 EUR, maks. 170,00 EUR po
nalogu
0,25%, min. 10,00 EUR, maks. 180,00 EUR po
nalogu
v višini obračuna s strani tuje banke, dodatno k
nadomestilu za nalog (prvi dve alinei te točke)
21,00 EUR, dodatno k nadomestilu za redni
nalog (prvi dve alinei te točke)
0,20%, min. 10,00 EUR, maks. 170,00 EUR po
nalogu

brez nadomestila
1,2%, min. 5,40 EUR po nalogu

5.5.8.

Druge storitve vezane na nakazila

5.5.8.1.

Poizvedba za plačilo po nalogu komitenta

13,00 EUR in stroški tuje banke

5.5.8.2.

Sprememba podatkov, preklic in zahteva za
vračilo sredstev po že izvršenem nakazilu na
zahtevo komitenta

21,00 EUR in stroški tuje banke

5.5.8.3.

Telefonska komunikacija s tujo banko na
zahtevo komitenta

50,00 EUR

5.5.9.

Čeki

5.5.9.1.

Nostro ček

0,10%, min. 18,00 EUR po nalogu

5.5.9.2.

Prevzem čeka v plačilo – inkaso – komitenti

6,50 EUR

5.5.9.3.

Prevzem čeka v plačilo – inkaso – ne komitenti

10,50 EUR

5.5.9.4.

Odkup čekov
 pokojninskih
 plača
 bančnih in privatnih


potovalnih

3,50 EUR
3,50 EUR
1%, min. 9,50 EUR, dodatno k nadomestilu iz
točke 5.5.9.2.
1%, min. 2,50 EUR

5.5.9.5.

Unovčenje tujega čeka nad EUR 5.000,00 s
pravico do regresa, ki ne predstavlja izplačila
plače

15,00 EUR za ček

5.5.9.6.

Stroški pri neplačanem čeku s strani tuje banke

12,00 EUR

5.5.9.7.

Anuliranje čekov

2,09 EUR za ček

5.5.10.

Konverzija valut

5.5.10.1.

Konverzija pri vezavi iz valut, pri katerih vezava
ni možna

5.5.11.

Sprejem in izvršitev sodnih sklepov, sodnih
ali upravnih odločb in plačilo terjatev

5.5.11.1.

Sodni sklep ali izvršba
 prejem in obdelava sklepa
 vsako nakazilo za izvršitev sklepa

0,20% od protivrednosti v domači valuti, min.
1,50 EUR

nadomestilo iz točke 5.4.10.1.
nadomestilo iz točke 5.4.10.1.

5.5.11.2.

Izvršitev sklepa o dedovanju

nadomestilo iz točke 5.4.11.2.

5.5.12.

Obisk izven prostorov banke

20,00 EUR

5.6.

Bančne kartice

5.6.1.

Bančna kartica BA Maestro

5.6.1.1.

Izstavitev osebne številke ob odprtju
osebnega računa in/ali prijavi pooblaščenca
 pri računih za osnovnošolce, dijake in
študente
 pri ostalih računih
 pri
preoblikovanju
iz
računa
za
osnovnošolce, dijake in študente v ostale
račune

5.6.1.2.

Strošek storitve Oblikuj si kartico!
(velja za nove in obnovljene kartice)

5.6.1.3.

Ponovno naročilo osebne številke po osebnem
računu
 pri računih za osnovnošolce, dijake in
študente
 pri ostalih računih
 pri
preoblikovanju
iz
računa
za
osnovnošolce, dijake in študente v ostale
račune

brez nadomestila
3,20 EUR
brez nadomestila

8,00 EUR

brez nadomestila
6,00 EUR
brez nadomestila

Predčasna zamenjava kartice in osebne
številke po osebnem računu
 zamenjava zaradi izgube, kraje ali
poškodovanja
 zamenjava zaradi spremembe matičnih
podatkov

7,20 EUR

5.6.1.5.

Deblokada kartice po osebnem računu

4,30 EUR

5.6.1.6.

Blokada kartice po osebnem računu

4,20 EUR

5.6.1.7.

Dvig gotovine na bančnem avtomatu
 druge banke v Sloveniji in državi EU v
EUR, SEK in RON iz vseh vrst računov
 v državi EU v valuti, ki ni EUR, SEK ali
RON ter v ostalih državah iz vseh vrst
računov

0,55 EUR
1%, min. 2,50 EUR, maks. 22,10 EUR

Dvig gotovine na bančnem okencu ali dvig
gotovine na POS-u v drugi banki (domači ali
tuji)

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

5.6.1.4.

5.6.1.8.

4,00 EUR

Vpogled v stanje na osebnem računu na
bančnem avtomatu drugih bank
Izpis prometa na bančnem avtomatu
 Abanke
 drugih bank v Sloveniji

0,50 EUR

5.6.1.11.

Zamenjava osebne številke na bančnem
avtomatu drugih bank

0,50 EUR

5.6.1.12.

Deblokada osebne številke
avtomatu drugih bank

0,50 EUR

5.6.1.13.

Neupravičena reklamacija dviga na bančnem
avtomatu, plačila na terminalu POS

5.6.1.9.
5.6.1.10.

na

bančnem

0,13 EUR za posamezno stran izpisa
0,28 EUR za posamezno stran izpisa

4,50 EUR

5.6.1.14.

Neupravičeno poizvedovanje po neprejeti
kartici

5.6.2.

Bančna kartica VISA

5.6.2.1.

Letna članarina
 debetna electron kartica
 osnovna kartica
 dodatna kartica

5.6.2.3.

brez nadomestila
brez nadomestila

Strošek storitve Oblikuj si kartico!
(velja za nove in obnovljene kartice)


5.6.2.4.

8,60 EUR

debetna kartica Visa Electron

8,00 EUR

Ponovno naročilo osebne številke (PIN)


za Electron kartico – debetno



na računu za dijake in študente
na ostalih računih

brez nadomestila
6,00 EUR

5.6.2.5.

Ponovna izdelava kartice in osebne številke
 v primeru razmagnetenja ali poškodbe
na prodajnem mestu

7,20 EUR
brez nadomestila, če je bilo testiranje kartice
opravljeno v Banki; v nasprotnem primeru
zaračuna Banka stroške za ponovno izdelavo
kartice

5.6.2.6.

Sprememba dneva obremenitve

4,20 EUR

5.6.2.7.

Sprememba
uporabnika

5.6.2.10.

Dvig gotovine
 z Electron 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
 s kreditno kartico Visa Electron v tujini ali v
Sloveniji
 s klasično ali zlato kartico v tujini ali v
Sloveniji

višine

limita

na

zahtevo

4,20 EUR

0,55 EUR

2,55 EUR

brez nadomestila
0,55 EUR

5% od zneska transakcije, min. 9,00 EUR,
maks. 125,50 EUR
5% od zneska transakcije, min. 12,00 EUR,
maks. 125,50 EUR

5.6.2.11.

Strošek blokade kartice

9,00 EUR

5.6.2.12.

Vpogled v stanje na bančnem avtomatu drugih
bank

0,50 EUR

5.6.2.13.

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

dejanski stroški, maks. 190,00 EUR

5.6.2.14.

Neupravičenost reklamacije

dejanski stroški, min. 4,50 EUR

5.6.2.15.

Zahteva uporabnika kartice
dokumenta (računa, slipa,…)

za

kopijo

4,00 EUR

5.6.2.16.

Objavljanje v “Biltenu” blokiranih kartic (CRB)

dejanski stroški, min. 50,00 EUR

5.6.2.18.

Neupravičeno
kartici

8,60 EUR

6.3.

poizvedovanje

po

neprejeti

Tuje fizične osebe

6.3.1.

Račun v domači valuti in devizni račun

6.3.1.1.

Odprtje računa nerezidenta

6.3.1.2.

Vodenje računa nerezidenta
 Aračuna
 Aračuna senior
 Aračuna elektronskega
 Ostali osebni računi nerezidenta

10,00 EUR dodatno k nadomestilu iz točke
5.4.1.1.1.
2,95 EUR mesečno
2,75 EUR mesečno
2,20 EUR mesečno
nadomestilo iz točke 5.4.1.2.

6.3.1.3.

Dvig gotovine iz osebnega računa nerezidenta
nad 10.000,00 EUR dnevno

6.3.1.4.

Razpolaganje z deviznimi sredstvi na računu
pred potekom 10 dni od prvega pologa

0,6%, min. 4,50 EUR

6.3.1.5.

Konverzija pri vezavi iz valut, pri katerih vezava
ni možna

0,2% od protivrednosti v domači valuti, min.
1,50 EUR

6.3.1.6.

Saldacija
 saldacija zaradi sprememb Splošnih
pogojev za poslovanje z osebnim računom
 saldacija po preteku 6 mesecev od odprtja
računa
 saldacija Osnovnega računa
 saldacija v primerih, ki niso iz 1. in 2. alinee
te točke

6.3.2.

Gotovinsko poslovanje

6.3.2.1.

Gotovinski pologi

6.3.2.2.

Izplačilo gotovine
 izplačilo v domači valuti
 izplačilo tuje gotovine
 ostala izplačila do vključno 500 EUR v
ustrezni valuti
 ostala izplačila nad 500 EUR v
ustrezni valuti

0,6%, min. 55,00 EUR

brez nadomestila
brez nadomestila
brez nadomestila
7,00 EUR

brez nadomestila

brez nadomestila
brez nadomestila
0,2%, min. 4,50 EUR

6.3.2.3.

Nerealizirana najava dviga

0,6%, min. 21,00 EUR, maks. 63,00 EUR

6.3.3.

Nakazila

6.3.3.1.

Čezmejni plačilni nalogi (odlivi)

nadomestilo iz prvih treh alinei točke 5.5.4.1.

6.3.3.2.

Plačilni nalogi (odlivi) v tretje države

nadomestilo iz prvih dveh alinei točke 5.5.7.1.

6.3.3.3.

Nostro ček

0,10%, min. 18,00 EUR

6.3.3.4.

Nepopolni čezmejni plačilni nalogi

nadomestilo iz četrte alinee točke 5.5.4.1.

6.3.3.5.

Nepopolni nalogi za plačila v tretje države

nadomestilo iz tretje alinee točke 5.5.7.1.

6.3.3.6.

Prenos med računi v Banki in nakazila v državi
v valuti, ki ni EUR

0,3%, min. 6,80 EUR

6.3.3.7.

6.3.3.8.

6.3.3.9.

Prejeta čezmejna nakazila (prilivi)
 v korist računov in hranilnih vlog
 izplačilo gotovine
 čezmejni plačilni nalogi, ki so prispeli prek
druge slovenske banke
Prejeta kreditna plačila SEPA (prilivi)

v korist osebnih računov
Prejeta nakazila (prilivi) iz tretjih držav
 v korist računov in hranilnih vlog
 izplačilo gotovine
 plačilni nalogi iz tretjih držav iz tretjih držav,
ki so prispeli prek druge slovenske banke

brez nadomestila
1%, min. 6,50 EUR po nalogu
1,80 EUR, ta strošek predstavlja provizijo
druge slovenske banke in ga banka tuji fizični
osebi ne zaračuna
brez nadomestila

brez nadomestila
1%, min. 6,50 EUR po nalogu
1,80 EUR, ta strošek predstavlja provizijo
druge slovenske banke in ga banka tuji fizični
osebi ne zaračuna

6.3.4.

Druge storitve vezane na nakazila

6.3.4.1.

Poizvedba za plačilo po nalogu komitenta

13,00 EUR in stroški tuje banke

6.3.4.2.

Sprememba podatkov, preklic in zahteva za
vračilo sredstev po že izvršenem nakazilu na
zahtevo komitenta

21,00 EUR in stroški tuje banke

6.3.4.3.

Telefonska komunikacija s tujo banko na
zahtevo komitenta

50,00 EUR

6.3.5.

Loro čeki

6.3.5.1.

Prevzem čeka v inkaso

6,50 EUR

6.3.5.2.

Unovčenje tujega čeka nad 5.000,00 EUR s
pravico do regresa, ki ne predstavlja izplačila
plače

15,00 EUR za ček

10.

ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO

10.3.

Sistem ABANET

10.3.1.

Pristopnina k uporabi spletne banke Abanet

10.3.1.1.

Pristopnina k uporabi spletne banke Abanet z
naročilom
standardnega
kvalificiranega
digitalnega potrdila Pošta®CA za fizične osebe, s
prevzemom na osebni računalnik
 fizične osebe
o uporabniki osebnega računa
Akeš, Akeš junior in Aračuna
senior
 zasebniki
Pristopnina k uporabi spletne banke Abanet z
naročilom
standardnega
kvalificiranega
digitalnega potrdila Pošta®CA za fizične osebe,
na USB ključu
 fizične osebe
o uporabniki osebnega računa
Akeš, Akeš junior in Aračuna
senior
 zasebniki

10.3.1.2.

10.3.1.3.

Pristopnina k uporabi spletne banke Abanet brez
naročila standardnega kvalificiranega digitalnega
potrdila Pošta®CA (komitent si nakup le-tega
uredi samostojno)
 fizične osebe

18,00 EUR
13,00 EUR

18,00 EUR

35,00 EUR
30,00 EUR
35,00 EUR

5,00 EUR

uporabniki osebnega računa
Akeš, Akeš junior in Aračuna
senior
zasebniki
o


10.3.2.

Obnova kvalificiranega digitalnega potrdila

10.3.2.1.

Obnova standardnega kvalificiranega digitalnega
potrdila Pošta®CA za fizične osebe, s prevzemom
na osebni računalnik
 fizične osebe
 zasebniki

10.3.2.2.

10.3.2.3.

10.3.3.

10.3.4.

10.3.4.1.

10.3.4.2.

10.3.4.3.

Obnova standardnega kvalificiranega digitalnega
potrdila Pošta®CA za fizične osebe, na USB ključu
 fizične osebe
 zasebniki
Obnova standardnega kvalificiranega digitalnega
potrdila Pošta®CA za fizične osebe, izdanega za
prevzem na obstoječem USB ključu uporabnika
 fizične osebe
 zasebniki
Mesečna uporabnina (za možnost izvajanja
transakcij)
 fizične osebe
o uporabniki osebnega računa
Akeš, Akeš junior in Osnovnega
računa
 zasebniki

5,00 EUR

13,00 EUR
13,00 EUR

35,00 EUR
35,00 EUR

17,00 EUR
17,00 EUR

0,61 EUR
brez nadomestila

0,61 EUR

Naročila strank preko spletne banke ABANET
 oddaja naročila
 obdelava naročila

brez nadomestila
brez nadomestila

Naročilo depozita in namenskega varčevanja
 odstop stranke od pogodbe e-depozita v
zakonsko določenem roku

6,25 EUR

Naročilo potrdila o izvršenem plačilu
 pošiljanje potrdila o izvršenem plačilnem
nalogu na naslov v Sloveniji (za plačilne
naloge izvršene z osebnega računa fizične
osebe)
 pošiljanje potrdila o izvršenem plačilnem
nalogu na naslov v tujini (za plačilne naloge
izvršene z osebnega računa fizične osebe)
Naročilo plačila v tujino prek spletne banke Abanet
(fizične osebe)
 izvršitev naročila nakazila v tretje države


10.3.4.3.1
.

0,00 EUR

nepopolno nakazilo v tretje države

1,20 EUR

1,80 EUR

0,07 %, min. 6,70 EUR, maks. 60,00 EUR
po nalogu
v višini obračuna s strani tuje banke,
dodatno k nadomestilu za nalog (prva
alineja te točke)

Čezmejna nakazila


izvršitev naročila čezmejnega naloga v drugi
valuti države članice EU

0,07 %, min. 6,70 EUR, maks. 60,00 EUR
po nalogu

10.3.5.



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

0,39 EUR po nalogu



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

4,20 EUR po nalogu



nepopolni čezmejni nalog

v višini obračuna s strani tuje banke,
dodatno k nadomestilu za nalog (prvi dve
alineji te točke)

Posredovanje e-računov
Prejemnik
zasebnik

10.4.

e-dokumentov

fizična

oseba,

Posredovanje v spletno banko Abanet

brez nadomestila

Posredovanje e-prijave/odjave

brez nadomestila

Sprejem povratne informacije na
e-prijavo/odjavo

brez nadomestila

Ostali sistemi

10.4.2.

Sistem ABASMS

10.4.2.1.

Pristopnina
 prijava funkcionalnosti ključna beseda
 prijava funkcionalnosti SMS obveščanje

10.4.2.2.

10.4.2.3.

Pošiljanje sporočil pri funkcionalnosti ključna
beseda
 odhodno sporočilo (poslano uporabniku)
Mesečna uporabnina
 ključna beseda
 SMS obveščanje
 Varnostni paket
 Info paket (fizične osebe)
 Info paket (fizične osebe + zasebniki)
 Varnostni paket + Info paket (fizične osebe)
 Varnostni paket + Info paket (fizične osebe
+ zasebniki)

brez nadomestila
brez nadomestila

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

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

11. MOBILNO BANČNIŠTVO
11.1.

ABAMOBI za fizične osebe/zasebnike

11.1.1.

Pristopnina k uporabi ABAMOBI z mŽetonom








11.1.2.

Akeš
Aračun elektronski
Aračun gotovinski
Akeš junior
Aračun
Aračun senior
Premium račun

Mesečna
uporabnina
ABAMOBI
 Akeš
 Aračun elektronski
 Aračun gotovinski
 Akeš junior

5,00 EUR
8,00 EUR
8,00 EUR
5,00 EUR
7,00 EUR
5,00 EUR
brez nadomestila
mobilne

banke
brez nadomestila
0,65 EUR
0,65 EUR
brez nadomestila




11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

12.

12.1.

Aračun
Aračun senior
Premium račun

Mesečna
uporabnina
mobilne
ABAMOBI in spletne banke Abanet
 Akeš
 Aračun elektronski
 Aračun gotovinski
 Akeš junior
 Aračun
 Aračun senior
 Premium račun

0,65 EUR
0,65 EUR
brez nadomestila
banke
brez nadomestila
0,90 EUR
0,90 EUR
brez nadomestila
0,90 EUR
0,90 EUR
brez nadomestila

Naročilo mŽetona
 Akeš
 Aračun elektronski
 Aračun gotovinski
 Akeš junior
 Aračun
 Aračun senior
 Premium račun

2,00 EUR
3,00 EUR
3,00 EUR
2,00 EUR
3,00 EUR
2,00 EUR
brez nadomestila

Zamenjava mŽetona
 Akeš
 Aračun elektronski
 Aračun gotovinski
 Akeš junior
 Aračun
 Aračun senior
 Premium račun

brez nadomestila
brez nadomestila
brez nadomestila
brez nadomestila
brez nadomestila
brez nadomestila
brez nadomestila

MOBILNA DENARNICA ABADENARNICA
Enkratna pristopnina k uporabi mobilne denarnice Abadenarnica

 Za potrošniške kartice

5,00 EUR

13. DRUGE STORITVE
13.3.5.

Potrdila, izpisi

13.3.5.2.

Izdaja potrdila o stanju sredstev in prilivih
 za 1 do 3 do mesece
 za 3 do 6 do mesecev
 za 6 do 12 mesecev

8,20 EUR
12,20 EUR
18,20 EUR

13.3.5.3.

Uradno potrdilo o številki, stanju ali prometu na
osebnem računu

6,50 EUR

13.3.5.4.

Ponovna izdelava izpisa obvestila za davčne
namene za rezidente RS (izvzete so dividende)

6,50 EUR

13.3.5.5.

Izpis obvestila za davčne namene za nerezidente
RS

6,50 EUR

13.3.5.6.

Posredovanje podatkov o številki računa na
podlagi Zakona o izvršbi in zavarovanju

5,50 EUR

13.3.8.

Fotokopiranje dokumentov na željo
komitenta

0,25 EUR od strani

13.3.9.

Prevod iz tujega jezika in obratno

nadomestilo v višini veljavne tarife
Združenja znanstvenih in strokovnih
prevajalcev, povečano za 22% DDV

Napovedane spremembe z veljavnostjo 02.11.2018
5.5.

Devizno - valutni posli

5.5.3.

Tuja gotovina

5.5.3.4.

Menjava tuje gotovine
 komitenti
 nekomitenti

0,6% od zneska menjave, min. 2,00 EUR
1,2% od zneska menjave, min 4,50 EUR

