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3 Ostalo – velja za vse vrste kartic

 

Storitev Nadomestilo 

 

Dvig gotovine doma ali v tujini (POS, bankomat) Dvig 5,00% od zneska, minimalno 12,00 EUR 
Prenos sredstev na transakcijski račun Prenos 3,50%  od zneska, minimalno 7,50 EUR 
Prenos sredstev na kartični račun pri drugi banki (ob otvoritvi) Prenos Brezplačno 
Vpogled v stanje kartičnega računa na bankomatu Vpogled 0,60 EUR 
Pregled izpiskov v elektronski banki Vpogled Brezplačno 
Prejem izpiskov po elektronski pošti Mesečno Brezplačno 
Naročilo ponovne izdelave papirnega izpiska Izpisek 3,28 EUR 
Ponovno naročilo PIN številke PIN 8,00 EUR 
Sprememba PIN številke na bankomatu PIN Brezplačno 
Sprememba višine limita na kartičnem računu Sprememba 10,00 EUR 
Sprememba datuma plačila Sprememba 10,00 EUR 
Nastavitev individualnih limitov (internet, bankomat) Sprememba 1,00 EUR 
Blokacija kartice Kartični račun 15,00 EUR 
Začasna omejitev poslovanja zaradi neplačanih obveznosti Kartica 6,00 EUR 
Deblokacija poslovanja s kartico Kartica 4,00 EUR 
Pošiljanje prvega opomina Kartični račun V višini zamudni obresti, največ 3,00 EUR 
Pošiljanje drugega in tretjega opomina Kartični račun V višini zamudni obresti, največ 5,50 EUR 
Vodenje zapadlih neplačanih terjatev Vsak opomin 4,50 EUR 
Obnova kartice ob izteku veljavnosti Kartica 9,00 EUR 
Ukinitev kartice Kartica 9,00 EUR 
Čitalec pametnih kartic poslan po pošti (OTP) Čitalec 20,00 EUR 
Naročilo kopije dokumenta Dokument 5,00 EUR 
Neupravičena reklamacija plačila s kartico Reklamacija 20,00 EUR 
Izdaja potrdila o stanju na kartičnem računu Potrdilo 10,00 EUR 

Vodenje Ide@l kartičnega računa Mesečno 8,20 EUR 3,20 EUR
Vodenje Ide@l kartičnega računa – študenti Mesečno Ni v ponudbi 1,20 EUR
Vodenje Ide@l Mastercard kartičnega računa – paketni TRR Mesečno    1,20 EUR
Vodenje dodatne Ide@l kartice Mesečno Brezplačno Brezplačno 
Izdelava osnovne ali dodatne Ide@l kartice Kartica 10,00 EUR 10,00 EUR
Izdelava osnovne kartice – študenti Kartica Ni v ponudbi Brezplačno 
Ide@l Bonus – Vračilo mesečnih stroškov vodenja računa Mesečna poraba Nad 750 EUR Nad 400 EUR
Ide@l Bonus Študenti – Vračilo mesečnih stroškov vodenja Mesečna poraba Ni v ponudbi Nad 150 EUR
Predčasna zamenjava kartice Kartica 15,00 EUR 10,00 EUR
SMS obveščanje Mesečno Brezplačno Brezplačno 
Poravnava obveznosti prek SEPA ali UPN Mesečno 0,80 EUR
Vodenje obrokov Obrok 0,50 EUR 0,50 EUR
Obrestna mera Letna 7,20 % 7,20 % 

0,80 EUR

Vodenje Ide@l Mastercard kartičnega računa Mesečno 
Vodenje Ide@l Mastercard kartičnega računa – paketni TRR Mesečno Brezplačno Brezplačno 
Izdelava osnovne kartice imetnika kartičnega računa Kartica Brezplačno Brezplačno 
Izdelava dodatne Ide@l kartice Kartica  
Vodenje dodatne Ide@l kartice Mesečno Brezplačno Brezplačno 
SMS obveščanje Mesečno 
Nadgradnja kartice z odloženim plačilom v posojilno kartico Kartični račun Brezplačno Brezplačno 

 RUE 02,3

10,00 EUR

 RUE 00,1

8,20 EUR

10,00 EUR

1,00 EUR

3,20 EUR

Izvleček iz tarife nadomestil - kartično poslovanje

Veljavnost izvlečka od 21. 7. 2022. Tarifa nadomestil za storitve N Banke d.d., Ljubljana na www.nbanka.si

N Banka d.d., Dunajska cesta 128 a, SI-1000 Ljubljana. Identifikacijska št. SI 41561767. Matična št. 5496527. Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,         
št. vložka: 1/26467/00. IBAN: SI56 3090 9009 1000 083. Osnovni kapital znaša 133.140.393,84 EUR. 
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Uporabnik kartice lahko v dobro svojega kartičnega računa kadarkoli opravi nakazilo sredstev brez dodatnih 
stroškov. V primeru nakazila, Banka poravnava dolg po naslednji prioriteti knjiženja: stroški, zamudne obresti, redne 
obresti, glavnica, ki ni spremenjena v obroke in morebitna obročna plačila. V primeru presežka prejetega priliva, ko 
je stanje na kartičnem računu v pozitivnem stanju, bo Banka preplačilo na kartičnem računu nakazala na osebni 
račun Uporabnika kartice, ki je bil podan na vlogi za izdajo Kartice.

To je mesečni limit poslovanja na nivoju kartičnega računa in ga koristi Uporabnik kartičnega računa in vsi 
Uporabniki dodatnih kartic na tem kartičnem računu za nakupe in/ali dvige gotovine doma in v tujini. Mesečni limit 
porabe se sprosti po prejemu plačila mesečne obveznosti, za plačani znesek porabe.

Obročno plačilo

Obrestovanje

Limit mesečne
porabe

Nakazilo na kartični 
račun 

Minimalna mesečna
obveznost

Izdaja dodatne
kartice 

Izdaja posojilne
kartice 

Izdaja kartice z 
odloženim plačilom 

Vodenje kartičnega
računa 

Pri kartici z odloženim plačilom zapade v mesečno poravnavo celoten znesek porabe na kartičnem računu.

Pri posojilni kartici s 5% plačilom zapade mesečno v plačilo 5% koriščenega limita, stroški in obresti ter morebitni 
zapadli obroki. 

Pri posojilni kartici s 100% poravnavo zapade mesečno v plačilo vsa poraba, ki ni bila spremenjena v obroke, stroški 
in obresti ter morebitni zapadli obroki.

Banka za uporabo kartic z odloženim plačilom ne zaračunava obresti. Pri posojilnih karticah banka zaračuna obresti 
od vsakega stanja glavnice, razen v primeru, da je celoten dolg na kartičnem računu na dan zapadlosti plačila 
poravnan v celoti, vključno z vsemi odprtimi obroki.

Imetnik posojilne kartice za vsako transakcijo s kartico prejme SMS obvestilo. Za transakcije nad 40 EUR prejme 
SMS ponudbo za spremembo v obročno plačilo, ki glede na znesek transakcije ponuja od 2 do največ 60 obrokov. 

V  obročno plačilo je mogoče spremeniti katerokoli transakcijo opravljeno doma, v tujini, prek spleta in tudi dvig 
gotovine na bankomatu. Kartice z odloženim plačilom ne omogočajo možnosti obročnega plačevanja. 

Najnižji znesek posameznega obroka je 20,00 EUR in najkrajša doba odplačila 2 meseca, najdaljša pa 60 mesecev. 
Posamezen obrok je zaokrožen na cel znesek brez decimalk z uporabo standardne metode zaokroževanja (0-4 se 
znesek zaokroži navzdol, 5-9 se znesek zaokroži navzgor). Razlika zaradi zaokroževanja se obračuna pri prvem 
obroku, zaradi česar je lahko prvi obrok višji ali nižji, kot ostali obroki.

Primer: Zaokroževanje navzgor = prvi obrok je višji od ostalih
211,48 EUR in razdelitev na 5 obrokov (1*43,48 EUR + 4*42,00 EUR) 
211,48 EUR / 5 = 42,296 EUR 

Primer: Zaokroževanje navzdol = prvi obrok je nižji od ostalih
57,62 EUR in razdelitev na 2 obroka (1*28,62 EUR + 1*29,00 EUR)
57,62 EUR / 2 = 28,81 EUR    
57,62 EUR – 29 EUR = 28,62 EUR      1. obrok = 28,62 EUR

Ponudnik storitve na zahtevo imetnika kartičnega računa izda eno ali več dodatnih kartic na istem računu. Dodatna 
kartica je iste vrste, kot že izdana kartica imetnika kartičnega računa. Izdaja dodatne kartice se zaračuna skladno 
s Tarifo nadomestil za storitve N Banke. Mesečno vodenje dodatne kartice je brezplačno.

Značilnost posojilne kartice je mesečna poravnava pogodbeno dogovorjenega minimalnega zneska porabe na 
kartičnem računu (plačilo le dela porabe). Stranka poravna minimalno obveznost enkrat mesečno na izbrani dan 
plačila. Banka izdaja posojilno kartico s 5% ali s 100% mesečno obveznostjo (glej: Min. mesečna obveznost).

Značilnost kartice z odloženim plačilom je poravnava celotne mesečne porabe s kartico, enkrat mesečno na izbrani 
datum in v celotnem znesku.       

Ponudnik storitve upravlja kartični račun, prek katerega stranka izvaja transakcije s kartico. Za vse transakcije, 
opravljene s karticami izdanimi na tem računu in z njimi povezanimi stroški, je obremenjen kartični račun.

    2. do 5. obrok = 42,00 EUR 
211,48 EUR – (42,00 EUR*4) = 43,48 EUR      1. obrok = 43,48 EUR

   2. obrok = 29,00 EUR

Slovar - poslovanje s karticami Ide@l Mastercard

N Banka d.d., Dunajska cesta 128 a, SI-1000 Ljubljana. Identifikacijska št. SI 41561767. Matična št. 5496527. Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,         
št. vložka: 1/26467/00. IBAN: SI56 3090 9009 1000 083. Osnovni kapital znaša 133.140.393,84 EUR. 


