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I.

PODROČJE PLAČILNEGA PROMETA ZA DOMAČE IN TUJE
PRAVNE OSEBE

A. TRANSAKCIJSKI RAČUN
1.1.

Odpiranje računa

1.1.1.

Domača pravna oseba, podjetnik, zasebnik in oseba
civilnega prava (PO1)
Tuja pravna oseba*
Odpiranje računa na daljavo

1.1.2.
1.1.3.

brezplačno
150,00 EUR
50,00 EUR

*Tuja pravna oseba mora ob odprtju računa položiti na račun 300 EUR. Sredstva so namenjena poplačilu stroškov vodenja
računa, odprtja računa in stroškov elektronskega bančništva.

1.2.

Vodenje računa

1.2.1.

Vodenje računa domače pravne osebe, podjetnika,
zasebnika in osebe civilnega prava (PO2)
Nadomestilo za pošiljanje papirnih izpiskov ob
vsakokratni spremembi na računu (zaračuna se za
račun, s katerim komitent ni pristopil k elektronskem
bančništvu Sberbank Poslovni splet ali Sberbank Hal EBank)
Račun rezervnega sklada

1.2.2.

1.2.3.
1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.3.

Nadomestilo za vodenje sredstev na računih v valuti
EUR, v kolikor skupno končno dnevno stanje na vseh
računih imetnika (neglede na vrsto in namen računa,
vključno s Sberbank e-obrestnim računom) presega
100.000 EUR *
Nadomestilo za vodenje sredstev na računih v valuti
EUR, v kolikor skupno končno dnevno stanje na vseh
računih imetnika (neglede na vrsto in namen računa,
vključno s Sberbank e-obrestnim računom) presega 3
mio EUR *
Nadomestilo za vodenje sredstev na računih v valuti
EUR, v kolikor skupno končno dnevno stanje na vseh
računih imetnika (neglede na vrsto in namen računa,
vključno s Sberbank e-obrestnim računom) presega 5
mio EUR *
Vodenje računa tuje pravne osebe

1.4.

Ostale storitve povezane z računom

1.4.1.
1.4.2.

Poizvedba s strani sodišča ali izvršitelja
Poizvedba s strani tretje osebe, ki ni sodišče ali izvršitelj
v skladu z zakonom
Kartica prometa
Naknadni izpis izpiska, fakture, obvestila o prilivu/odlivu
v papirni obliki
Pošiljanje izpiska, fakture, obvestila o prilivu/odlivu v
elektronski obliki
Potrdilo o izvršenem plačilu

1.4.6.

mesečno

12,00 EUR

mesečno

4,00 EUR

dnevno

0,51% p.a. od
celotnega stanja na
računu

dnevno

0,75% p.a. od
celotnega stanja na
računu

dnevno

1,00% p.a. od
celotnega stanja na
računu

mesečno

18,00 EUR

Zapiranje računa

Zapiranje računa na zahtevo stranke (PO3)
Zapiranje računa na zahtevo banke (PO3)

1.4.5.

12,00 EUR

* Nadomestilo bo obračunano v sorazmernem delu po posameznem računu (mogoče so razlike zaradi
zaokroževanja), razen v primeru omejitev, ki veljajo za posamezen račun (primer: fiduciarni račun, kjer se
nadomestilo ne obračuna v breme fiduciarnega računa, ampak v breme rednega računa, oziroma banka imetniku
izda račun za obračunano nadomestilo).
Osnova za določitev višine nadomestila ter osnova za obračun Nadomestila za vodenje sredstev na računih je
vsota dnevnih stanj vseh računov imetnika pri banki, neglede na vrsto ali namen računa (vključno z računi katerih
tarifa je opredeljena v točki B. Sberbank e-obrestni račun v nadaljevanju).
Višina nadomestila je izražena na letni osnovi. Pri obračunu nadomestila banka upošteva dejansko število dni v
mesecu in 360 dni za leto (K, 360). Nadomestilo se obračunava dnevno.

1.3.1.
1.3.2.

1.4.3.
1.4.4.

mesečno

35,00 EUR
največ 25,00 EUR
brezplačno
30,00 EUR +22%
DDV
12,00 EUR
4,00 EUR
1,50 EUR
3,00 EUR
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1.4.7.
1.4.8.
1.4.9.
1.4.10.
1.4.11.
1.4.12.
1.4.13.
1.4.14.
1.4.15

1.5.

Potrdilo o solventnosti, poravnanih obveznostih
Izdelava prepisov, mikrofilmskih dokumentov
Potrdila in izjave v tujem jeziku
Nestandardna potrdila in izjave
Pošiljanje izpiskov TRR po SWIFT-u (MT940) na željo
stranke
Opomin o neporavnanih obveznostih na TRR
Izdelava in pošiljanje swift sporočila
Izdelava in izdaja obračuna provizije ali obračuna
obresti (obračun za obdobje enega meseca, pošiljanje
po elektronski pošti, pošti ali osebni prevzem)
Izdelava in izdaja kopije Pooblastila za razpolaganje s
sredstvi na računu na zahtevo stranke - karton
deponiranih podpisov (pošiljanje po elektronski pošti,
pošti ali osebni prevzem)
Elektronsko bančništvo

stran

mesečno

18,00 EUR
3,00 EUR
25,00 EUR
10,00 EUR
20,00 EUR
9,00 EUR
9,00 EUR
3,00 EUR
10,00 EUR

Spletna banka Poslovna eSberbank SI
1.5.1.

OTP čitalec

1.5.2.

Vklop spletne banke imetniku (poslovnemu subjektu)

1.5.3.

Vklop spletne banke uporabniku na računu (dostop
prek načinov, ki jih omogoča banka) (PO4)

1.5.4.

Mesečno nadomestilo imetniku (poslovnemu subjektu)
za uporabo spletne banke*
Ukinitev spletne banke uporabniku na računu, na
zahtevo imetnika (poslovnega subjekta)

1.5.5.

1.5.6.

Deblokada spletne banke uporabniku na
transakcijskem računu poslovnega subjekta

1.5.7.

Ponovna izdaja aktivacijske spletne povezave

20,00 EUR
Enkratno za
posamezen
račun
Enkratno za
uporabnika za
posamezen
račun
za posamezen
račun
Enkratno za
uporabnika za
posamezen
račun
Enkratno za
posamezen
račun
Izdaja
aktivacijske
spletne
povezave

brezplačno
15,00 EUR

brezplačno
10,00 EUR

5,00 EUR
brezplačno

* Mesečno nadomestilo za uporabo spletne banke na transakcijskem računu se v mesecu vklopa in mesecu
ukinitve spletne banke, ne zaračuna.

Sberbank Hal E-bank
1.5.8.
1.5.9.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.

1.6.3.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.8.
1.8.1.

Pristopnina do Sberbank Hal E-bank – za vse
uporabnike
Mesečno nadomestilo za Sberbank Hal E-Bank
Izvrševanje sodnih in upravnih sklepov ter izvršnic

40,00 EUR

Prejem in obdelava sodnih in upravnih sklepov ter
izvršnice
Nakazilo sredstev po sodnem ali upravnem sklepu ter
izvršnic na upnikov račun ali dolžnikov račun pri
primarni banki.* Minimalni znesek nakazila je 50,00
EUR.
Izdelava fotokopije sodnega ali upravnega sklepa ali
izvršnice
Menično poslovanje

50,00 EUR

Vnovčenje ali delno vnovčenje menice brez protesta
(dodatno se zaračuna tudi strošek odlivne transakcije
papirnega naloga)
Strošek postopka za zavrnitev vnovčitve menice

30,00 EUR

10,00 EUR

4,50 EUR

10,00 EUR

20,00 EUR

Paketna ponudba za domače poslovne subjekte v neposredni in posredni domači lasti do
1.000.000 EUR celotnih prihodkov
Paketna ponudba MINI
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1.8.1.1.

Vodenje računa - Elektronsko poslovanje (PO2)

1.8.1.2.

Plačila med dvema TRR pri Sberbank banki d.d. Elektronski nalog (PO16, PO17, PO20)
Plačilo do 50.000,00 EUR izvršeno na račun pri drugi
banki - Elektronski nalog (PO19)
Čezmejne odlivne transakcije - Čezmejno plačilo do
50.000,00 EUR - Elektronski nalog (PO19)
Prilivne transakcije - Prejeto plačilo na račun (PO43)

brezplačno

Čezmejne prilivne transakcije - Prejeto plačilo (PO43,
PO52)
Mesečno nadomestilo za Sberbank Hal E-Bank

brezplačno

1.8.1.3.
1.8.1.4.
1.8.1.5.
1.8.1.6.
1.8.1.7.
1.8.1.8.
1.8.1.9.

Polog gotovine na transakcijski račun v domači valuti Na blagajni (bankovci) do 12:00 ure (PO69)
Polog gotovine na transakcijski račun v domači valuti Na blagajni (bankovci) po 12:00 uri (PO69)

mesečno

4,00 EUR

0,92 EUR
0,92 EUR
brezplačno

mesečno

5,00 EUR

0,15%

min 0,60 EUR

0,25%

min 0,60 EUR

Transakcije, storitve in produkte, ki niso vključeni v paket, banka obračunava v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo
banke. Aktualne pogoje za pristop k paketni ponudbi preveriti pri banki.

1.8.2.

Paketna ponudba MIDI

1.8.2.1.

Vodenje računa - Elektronsko poslovanje (PO2)

1.8.2.2.

Plačila med dvema TRR pri Sberbank banki d.d. Elektronski nalog (PO16, PO17, PO20)
Plačilo do 50.000,00 EUR izvršeno na račun pri drugi
banki - Elektronski nalog (PO19)
Čezmejne odlivne transakcije - Čezmejno plačilo do
EUR 50.000,00 - Elektronski nalog (PO19)
Prilivne transakcije - Prejeto plačilo na račun (PO43)

brezplačno

Čezmejne prilivne transakcije - Prejeto plačilo (PO43,
PO52)
Mesečno nadomestilo za Sberbank Hal E-Bank

brezplačno

1.8.2.3.
1.8.2.4.
1.8.2.5.
1.8.2.6.
1.8.2.7.
1.8.2.8.
1.8.2.9.

Polog gotovine na transakcijski račun v domači valuti Na blagajni (bankovci) do 12:00 ure (PO69)
Polog gotovine na transakcijski račun v domači valuti Na blagajni (bankovci) po 12:00 uri (PO69)

mesečno

8,00 EUR

0,56 EUR
0,56 EUR
brezplačno

mesečno

5,00 EUR

0,15%

min 0,80 EUR

0,25%

min 0,80 EUR

Transakcije, storitve in produkte, ki niso vključeni v paket, banka obračunava v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo
banke. Aktualne pogoje za pristop k paketni ponudbi preveriti pri banki.

1.8.3.

Paketna ponudba MAXI

1.8.3.1.

Vodenje računa - Elektronsko poslovanje (PO2)

1.8.3.2.

Plačila med dvema TRR pri Sberbank banki d.d. Elektronski nalog (PO16, PO17, PO20)
Plačilo do 50.000,00 EUR izvršeno na račun pri drugi
banki - Elektronski nalog (PO19)
Čezmejne odlivne transakcije - Čezmejno plačilo do
EUR 50.000,00 - Elektronski nalog (PO19)
Prilivne transakcije - Prejeto plačilo na račun (PO43)

brezplačno

Čezmejne prilivne transakcije - Prejeto plačilo (PO43,
PO52)
Mesečno nadomestilo za Sberbank Hal E-Bank

brezplačno

1.8.3.3.
1.8.3.4.
1.8.3.5.
1.8.3.6.
1.8.3.7.
1.8.3.8.
1.8.3.9.

Polog gotovine na transakcijski račun v domači valuti Na blagajni (bankovci) do 12:00 ure (PO69)
Polog gotovine na transakcijski račun v domači valuti Na blagajni (bankovci) po 12:00 uri (PO69)

mesečno

12,00 EUR

0,36 EUR
0,36 EUR
brezplačno

mesečno

5,00 EUR

0,15%

min 1,00 EUR

0,25%

min 1,00 EUR

Transakcije, storitve in produkte, ki niso vključeni v paket, banka obračunava v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo
banke. Aktualne pogoje za pristop k paketni ponudbi preveriti pri banki.

1.8.4.

Nadomestilo za menjavo paketne ponudbe

1.9.

Mobilna banka mSberbank za pravne osebe

25,00 EUR
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1.9.1.

1.9.2.

1.9.3.

1.9.4.

1.9.5.

Vklop dostopa do mobilne banke (enkratno ob vklopu
prvega uporabnika, v kolikor na dan vklopa imetnik
računa nima vklopljenega nobenega uporabnika)
Enkratno podaljšanje veljavnosti aktivacijskega ključa
(veljavnost aktivacijskega ključa je mogoče podaljšati le
enkrat)
Ponovna izdaja aktivacijskega ključa na osnovi zahtevka
banki (v primeru izgube, poteka veljavnosti aktivacijskega
ključa tudi po podaljšanju, deaktivacije naprave, 5kratnega napačnega vnosa aktivacijskega ključa)
Mesečna naročnina mobilne banke za vsakega
uporabnika (Zaračuna se tudi, v kolikor ima komitent pri
banki odprt le Sberbank e-obrestni račun in zanj
aktiviran dostop do mobilne banke.)
Ukinitev dostopa do mobilne banke na zahtevo
komitenta ali banke

5,00 EUR

brezplačno

5,00 EUR

1,00 EUR

brezplačno

B. SBERBANK E-OBRESTNI RAČUN
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Mesečni strošek vodenja računa (velja od 01.03.2021)
Provizija za prilivne transakcije
Provizija za nakazilo na referenčni račun
Vklop spletne banke imetniku (poslovnemu subjektu)

1.5.

Vklop spletne banke uporabniku na računu (dostop prek
načinov, ki jih omogoča banka)

1.6.

Mesečno nadomestilo imetniku (poslovnemu subjektu)
za uporabo spletne banke*

1.7.

Strošek zapiranja Sberbank e-obrestnega računa in
ukinitev spletne banke imetniku in/ali uporabniku

1.8.

Nadomestilo za vodenje sredstev* na računih v valuti
EUR, v kolikor skupno končno dnevno stanje na vseh
računih imetnika ( neglede na vrsto in namen računa,
vključno s TRR) presega 100.000 EUR*
Nadomestilo za vodenje sredstev* na računih v valuti
EUR, v kolikor skupno končno dnevno stanje na vseh
računih imetnika ( neglede na vrsto in namen računa,
vključno s TRR) presega 3 mio EUR
Nadomestilo za vodenje sredstev* na računih v valuti
EUR, v kolikor skupno končno dnevno stanje na vseh
računih imetnika ( neglede na vrsto in namen računa,
vključno s TRR) presega 5 mio EUR

1.9.

1.10.

mesečno

enkratno za
posamezen
račun
enkratno za
uporabnika za
posamezen
račun
za posamezen
račun
za posamezen
račun /
uporabnika
dnevno

2,00 EUR
brezplačno
brezplačno
brezplačno
15,00 EUR

brezplačno
brezplačno
0,51 % p.a. od
celotnega stanja na
računu

dnevno

0,75 % p.a. od
celotnega stanja na
računu

dnevno

1,00 % p.a. od
celotnega stanja na
računu

*Nadomestilo bo obračunano v sorazmernem delu po posameznem računu (mogoče so razlike zaradi
zaokroževanja)
Osnova za določitev višine nadomestila ter osnova za obračun Nadomestila za vodenje sredstev na računih je
vsota dnevnih stanj vseh računov imetnika pri banki, neglede na vrsto ali namen računa (vključno z računi katerih
tarifa je opredeljena v točki A. Transakcijski račun zgoraj).
Višina nadomestila je izražena na letni osnovi. Pri obračunu nadomestila banka upošteva dejansko število dni v
mesecu in 360 dni za leto (K, 360). Nadomestilo se obračunava dnevno.
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C. GOTOVINSKO POSLOVANJE
1.

Gotovinsko poslovanje v domači valuti

1.1.

Dvig gotovine v breme transakcijskega računa
Dvig gotovine v breme transakcijskega računa nad
20.000 EUR
Najavljen vendar nerealiziran dvig gotovine

0,50%
2,00%

min 1,25 EUR
min 1,25 EUR

0,50%

Najavljen vendar nerealiziran dvig gotovine nad 20.000
EUR

1,00%

na datum valute iz
najave
na datum valute iz
najave

1.1.1.

Vsak dvig gotovine nad 2.000 EUR (v protivrednosti tudi drugih valut) je potrebno najaviti najmanj dva dni pred dnevom dviga.

1.2.

Polog gotovine na transakcijski račun v domači valuti

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

Na blagajni (bankovci) do 12:00 ure (PO69)
Na blagajni (bankovci) po 12:00 uri (PO69)
Vplačila in zamenjava EUR kovancev (PO71, PO73)

1.3.

Dnevno nočni trezor

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

Polog gotovine na transakcijski račun preko DNT (PO67)
Plastificirana vrečka za DNT
Nadomestilo za uporabo DNT
(Nadomestilo se obračuna le v kolikor je bil DNT
uporabljen vsaj enkrat v mesecu.)
Izdaja dodatne magnetne kartice DNT

2.

Gotovinsko poslovanje v tuji valuti

2.1.

Dvig gotovine s transakcijskega računa
Dvig gotovine s transakcijskega računa nad 20.000 EUR

1,00%
2,00%

min 10,00 EUR
min 10,00 EUR

2.2.

Polog gotovine na transakcijski račun

0,20%

min 10,00 EUR

0,30%
0,50%
2,50%

min 1,00 EUR
min 1,25 EUR
min 2,50 EUR

0,30%

min 1,00 EUR
0,30 EUR
5,00 EUR

mesečno

7,50 EUR

Vsak dvig gotovine nad 2.000 EUR (v protivrednosti tudi drugih valut) je potrebno najaviti najmanj dva delovna dneva pred
dnevom dviga.

D. DOMAČE PLAČILNE TRANSAKCIJE
Domače plačilne transakcije (v valuti EUR)
Domača plačilna transakcija je plačilo v valuti EUR na območju Republike Slovenije.

1.
1.1.

Odlivne transakcije
Plačila med dvema TRR pri Sberbank banki d.d.

1.1.1.

Elektronski nalog in nalog izvršen preko mobilne banke
(PO16, PO17, PO20)
Papirni nalog (PO8,PO9, PO12, PO14)

1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.5.

Plačilo izvršeno na račun istega lastnika računa pri
Sberbank banki d.d. in kompenzacija
Elektronski nalog in nalog izvršen preko mobilne banke
Papirni nalog
Plačilo izvršeno na poravnalni račun Sberbank banke
d.d.
Plačilo do 50.000,00 EUR izvršeno na račun pri drugi
banki
Elektronski nalog in nalog izvršen preko mobilne banke
(PO19)
Papirni nalog (PO11, PO15)

1.5.2.
1.6.

Nujno plačilo in plačilo nad 50.000,00 EUR izvršeno na
račun pri drugi banki
Elektronski nalog in nalog izvršen preko mobilne banke
(PO18, PO21)
Papirni nalog (PO10, PO13)
Zavrnitev naloga

1.6.1.

Zavrnitev naloga zaradi nezadostnega kritja na računu

1.5.1.

0,39 EUR
2,10 EUR

brezplačno
1,99 EUR
brezplačno

0,95 EUR
3,10 EUR

7,50 EUR
8,50 EUR
1,00 EUR
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1.6.2.

Zavrnitev naloga na zahtevo stranke

5,00 EUR

2.
2.1.
2.2.

Prilivne transakcije
Prejeto plačilo na račun (PO43)
Preusmeritev plačila na transakcijski račun*

0,12 EUR
2,20 EUR

*Razen za preusmeritev ustanovnega kapitala.

E. ČEZMEJNE IN MEDNARODNE PLAČILNE TRANSAKCIJE
Čezmejne plačilne transakcije (v valuti EUR)*
*Čezmejna plačilna transakcija v valuti EUR je plačilo v valuti EUR v države članice EU ali države podpisnice
sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (EGP). (D+1)

1.
1.1.

Čezmejne odlivne transakcije
Čezmejno plačilo do EUR 50.000,00

1.1.1.
1.1.2.

Elektronski nalog (PO19)
Papirni nalog (PO11, PO15)

1.2.

Čezmejno plačilo nad EUR 50.000,00 in nujno plačilo

1.2.1.
1.2.2.

Elektronski nalog (PO18, PO46)
Papirni nalog (PO10, PO15, PO44)

2.

Čezmejne prilivne transakcije

0,95 EUR
3,10 EUR
7,50 EUR
8,50 EUR

Prejeto plačilo (PO43, PO52)
2.1.
0,12 EUR
Čezmejne plačilne transakcije v drugih valutah, Domače plačilne transakcije v tujih valutah in
Mednarodne plačilne transakcije.*

3.

*Čezmejna plačilna transakcija v drugi valuti je plačilo v okviru držav članic EU in plačilo v okviru držav podpisnic
sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (EGP) v valuti, ki ni EUR. Domača plačilna
transakcija v tuji valuti je plačilo v valuti, ki ni EUR v Republiki Sloveniji. Mednarodna plačilna transakcija je plačilo v
katerikoli valuti v tretje države. (D+1)

Odlivne transakcije

3.1.

Elektronski nalog (PO56, PO57)

0,13%

3.2.

Papirni nalog (PO53, PO54)

0,20%

3.3.
3.4.

Plačilo označeno s stroški "OUR" do 50.000,00 EUR
Plačilo označeno s stroški "OUR" nad 50.000,00 EUR

4.

Prilivne transakcije (PO65)*

5.
5.1.
5.2.

0,10%

min. 10,00 EUR
max. 125,00 EUR
min. 20,00 EUR
max. 125,00 EUR
30,00 EUR
60,00 EUR
min. 10,00 EUR
max. 125,00 EUR

*Prilivne transakcije opcija OUR in NON STP stroški: V kolikor naročnik oz. naročnikova banka ne poravnata
stroškov v 30 dneh od nastanka, se stroški zaračunajo prejemniku sredstev.

Plačilo znotraj skupine Sberbank Europe
(rec/konzern)
Plačilo v vseh valutah (odlivne transakcije)*
Prejeto plačilo v vseh valutah (prilivne transakcije)

4,00 EUR
brezplačno

*Za upoštevanje provizije koncernskega plačila je obvezna uporaba obrazca "Nakazilo v tujino".

6.

Doplačila

6.1.
6.2.

Nujno plačilo
25,00 EUR
Strošek za nalog, ki ne omogoča avtomatske obdelave
20,00 EUR
(NON STP)
*NON STP (NON Straigh-Through-Processing) pomeni, da ni zagotovljena avtomatska izvršitev
naloga od plačnika do prejemnika plačila in zahteva ročne posege pri izvrševanju plačila (običajno
pomanjkljiv ali napačen IBAN, BIC, ...).

6.3.

Zavrnitev naloga brez kritja, preklic naloga pred
izvršitvijo na zahtevo stranke
Ostali posli povezani s plačilnim prometom

7.
7.1.
7.2.

Poizvedbe o plačilih
Sprememba podatkov, preklic izvršenega plačila - do 3
mesecev

5,00 EUR

13,00 EUR
40,00 EUR
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7.3.
7.4.

Sprememba podatkov, preklic izvršenega plačila - nad 3
mesece
Stroški na osnovi prejetih računov drugih izdajateljev

7.5.

Stroški drugih bank

7.6.

Naknadni izpisi obvestil, potrdil,…
komitentov, ki niso imetniki TRR

na

zahtevo

50,00 EUR
dejanski znesek
računa
dejanski strošek
druge banke
6,00 EUR

F. DIREKTNE OBREMENITVE IN SEPA DIREKTNE OBREMENITVE
1.

Direktna obremenitev

1.1.

Izvajanje direktne obremenitve in SEPA direktne
obremenitve (upnik) (PO42)
Frekvenca obračuna 1x mesečno.
Izvrševanje direktne obremenitve in SEPA direktne
obremenitve (plačnik) (PO39, PO40)
Obvestilo o neplačanih direktnih obremenitvah in SEPA
direktnih obremenitvah (PO41)

1.2.
1.3.

0,35 EUR
0,50 EUR
2,00 EUR

G. SEPA MNOŽIČNA KREDITNA PLAČILA
1.
2.
3.

Izvršitev zbirnega naloga
Zavrnitev zbirnega naloga
Izvršeno posamezno plačilo (PO34. PO35)

5,00 EUR
15,00 EUR
0,48 EUR
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H. POSLOVNA DEBETNA MASTERCARD KARTICA
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Izdaja poslovne debetne kartice (prva izdaja kartice)
Članarina
Članarina za 1 kartico
Članarina za vsako nadaljnjo kartico
Plačilo blaga ali storitev na POS terminalu doma ali
tujini
Dvig gotovine
Dvig gotovine na bankomatu Sberbank banke d.d.
Dvig gotovine na bankomatu druge banke oz. institucije
doma in v državah članicah EMU, kjer se kot
nacionalna valuta uporablja EUR
Dvig gotovine na bankomatu v državah EMU kjer se kot
nacionalna valuta ne uporablja EUR in v državah izven
EMU

4.4.

Dvig gotovine na POS terminalu doma ali v tujini

5.

Vpogled v stanje TRR na bankomatu
Vpogled v stanje TRR na bankomatu Sberbank banke
d.d.
Vpogled v stanje TRR na bankomatu druge banke oz.
institucije
Ponovna izdaja PIN številke
Predčasna zamenjava kartice
Blokacija kartice
Deblokacija kartice
Ukinitev kartice na zahtevo stranke
Neupravičena reklamacija plačila opravljenega s
plačilno kartico
Sprememba dnevnega limita na kartici na zahtevo
stranke
Varnostni SMS – (za posamezno kartico)
Pošiljanje dokumentov v tujino na željo stranke

5.1.
5.2.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

kartica

brezplačno

mesečno
mesečno

brezplačno
1,00 EUR

plačilo

brezplačno

dvig

brezplačno

dvig

0,65 EUR

dvig

1,00%, min. 2,50
EUR

dvig

1,00%, min. 2,50
EUR

vpogled

brezplačno

vpogled

0,50 EUR

PIN
kartica
kartica
kartica
kartica

8,00 EUR
10,00 EUR
10,00 EUR
4,00 EUR
10,00 EUR

plačilo

20,00 EUR

kartica

7,00 EUR

mesečno
pošiljka

1,00 EUR
Dejanski stroški +
10%

I. KREDITNA KARTICA IDE@L MASTERCARD BUSINESS
1.

Dvig gotovine na bankomatu ali POS terminalu doma ali
v tujini

2.

dvig

5,00% od zneska, min 10,00 EUR

Prenos sredstev na transakcijski račun

prenos

3,50% od zneska, min 7,50 EUR

3.

Izdelava kartice

kartica

10,00 EUR

4.

Članarina za izdano kartico

mesečno

4,90 EUR

5.

Obrestna mera v primeru kartice z 10% deležem
minimalne mesečne obveznosti (revolving 10%) in/ali
plačila na obroke (osnova za obračun obresti je celoten
koriščeni znesek limita kartice)

letna, fiksna

7,20%

6.

Obnova kartice po izteku veljavnosti

kartica

9,90 EUR

7.

Predčasna zamenjava kartice

kartica

20,00 EUR

8.

Ponovno naročilo PIN številke

PIN

5,00 EUR

9.

Sprememba PIN številke na bankomatu

PIN

brez nadomestila
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10.

Blokacija kartice (ne glede na razlog blokacije in ne
glede na to, ali je zahteva podana s strani komitenta ali
banke)

kartica

10,00 EUR

11.

Prvi opomin

kartica

4,90 EUR

12.

Drugi opomin

kartica

6,90 EUR

13.

Tretji opomin

kartica

11,00 EUR

14.

Ukinitev kartice na pobudo stranke ali banke ne glede na
razlog ukinitve

kartica

10,00 EUR

15.

Vpogled v stanje na bankomatu

vpogled

1,00 EUR

16.

Sprememba nastavitev parametrov posamezne kartice
(mesečni limit porabe, kategorija dnevnih limitov,
sprememba GSM številke za SMS obveščanje,
sprememba obračunskega obdobja, način poravnave,
itd)

Kartica

10,00 EUR

17.

Pošiljanje izpiskov po pošti na naslov podjetja

mesečno

brez nadomestila

18.

Naročilo ponovne izdelave papirnega izpiska za kartico

izpisek

3,00 EUR

19.

SMS obveščanje (transakcije, ponudba za obroke,
stanje)

mesečno

brez nadomestila

20.

Vodenje obrokov

mesečno/obrok

1,00 EUR

21.

Čitalec pametnih kartic

čitalec

20,00 EUR

22.

Neupravičena reklamacija plačila s kartico

plačilo

7,50 EUR

dokument

3,00 EUR

mesečni
obračun

2,00 EUR

potrdilo

4,00 EUR

vpogled

brez nadomestila

sprememba

1,00% od zneska, min 50,00 EUR

Naročilo kopije dokumenta v primeru reklamacije (npr.
slip)
Poravnava obveznosti prek SEPA iz transakcijskega
računa pri drugi instituciji v Sloveniji in EU ali UPN

23.
24.
25.

Izdaja potrdila o stanju na kartici
Pregled izpiskov v elektronski banki (poslovna
eSberbank SI)
Sprememba pogojev okvirnega limita porabe podjetja na
željo uporabnika (nadomestilo se zaračuna od zneska
okvirnega limita porabe podjetja ob spremembi limita
in/ali spremembi zavarovanja)

26.

27.

J. E-RAČUN in E-DOKUMENTI
Storitev

Cena v EUR

Posredovanje e- računov / e-dokumentov
Izdajatelj e-računov / e-dokumentov: Pravna oseba, zasebnik
1. Posredovanje e- računov / e-dokumentov s prilogami prejemniku (število/mesec)
Do 500

0,26 EUR / kom

Od 501 - 10.000

0,25 EUR / kom

Od 10.001 – 25.000

0,23 EUR / kom
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Nad 25.000
2.

0,21 EUR / kom

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

Do 200 kB

Brez nadomestila

Od 201 kB – 500 kB

0,03 EUR / kom

Od 501 kB – 1.000 kB

0,05 EUR/ kom

Nad 1.000 kB

0,10 EUR/ kom

3.

Prejemnik e- računov / e-dokumentov Pravna oseba, zasebnik

3.1.

Posredovanje v elektronsko banko

II.

1.

2.

Brez nadomestila

KREDITNI IN DOKUMENTARNI POSLI ZA PRAVNE OSEBE
IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE

A. KREDITNI POSLI

Odobritev kreditnega posla (kredit, limit na TRR,
večnamenska kreditna linija, garancijski limit/linija)
Sprememba kreditnega posla (podaljšanje,
reprogram, zmanjšanje zavarovanja)
Odobritev kreditnega posla (podposla, izvedenega
posla) iz večnamenske kreditne linije

3.

Sprememba kreditnega posla (podposla,
izvedenega posla) ) iz večnamenske kreditne linije
(podaljšanje, reprogram, zmanjšanje zavarovanja)
Vodenje odobrenih kreditov

3.1

Stroški vodenja odobrenih kreditov z rokom vračila do 12 mesecev

3.2

Stroški vodenja odobrenih kreditov z rokom vračila nad 12 mesecev

0,35% -2% od
odobrenega zneska
min 125,00 EUR
0,20% - 1% od črpanega
zneska
min 80,00 EUR

brez nadomestila
a) 0,25% - 1% letno
min 100,00 EUR
ali
b) 0,03% - 0,1%
mesečno
min 10,00 EUR

Nadomestila pod točko 3. zaračunava banka od vsakokratnega stanja neodplačane glavnice vnaprej za eno leto ali za en
mesec in ga prične obračunavati po preteku enega leta od dneva podpisa pogodbe.

4.

Nadomestilo za rezervacijo sredstev za revolving kredite, za limite na TRR, za večnamenske
kreditne, za garancijske limite ter za okvirne kredite/kredite za pokritje akreditivov
Obračunava se enkratno ob odobritvi.

5.
6.

7.

Nadomestilo za neizkoriščen del kredita
Obračunava se mesečno.
Sprememba kreditnih pogojev

0,30% -1%
min 100,00 EUR

0,15% -1% letno
0,15% - 0,3%
min 100,00 EUR
max 700,00 EUR
Nadomestilo zaračuna banka enkratno ob spremembi. Za spremembo kreditnih pogojev se ne šteje:
podaljšanje, reprogram, zmanjšanje zavarovanja.
Nadomestilo za predčasno vračilo kredita
3% od zneska
predčasno vrnjenega
kredita
min 100,00 EUR
Banka nadomestilo za predčasno vračilo kredita ne zaračunava v primerih:
predčasnega dokončnega ali delnega odplačila kredita, v kolikor je le-to izvedeno z novim
kreditom najetim pri banki,
predčasnega dokončnega ali delnega odplačila kredita, v kolikor je le-to v skladu z vračilom
glavnice kredita po kreditni pogodbi.

12

8.

Koriščenje okvirnega kredita in kredita za pokritje
akreditiva

9.

Stroški projektnega financiranja
Nadomestilo pri zaključku financiranja
Factoring in dobaviteljski factoring
Provizija za odkup (od vsakokratnega zneska
odkupa)
Administrativni stroški (se zaračuna dodatno k
Proviziji za odkup)

10.
10.1.
10.2.
10.3.

0,1% od zneska
črpanja
min 125,00 EUR
min 1.000,00 EUR

na odstopno izjavo
na fakturo

Sprememba odobrenega posla

0,20% - 2%
od zneska
min 50,00 EUR
ali
min 2,00 EUR
min 100,00 EUR

B. DOKUMENTARNI POSLI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.1.
8.2.

9.

10.

11.
12.

a)

GARANCIJSKI POSLI – NOSTRO GARANCIJE
Nadomestilo za obdelavo vloge za izdajo
samostojne garancije
Nadomestilo za obdelavo vloge za izdajo
garancije iz linije / limita
Zavezujoča izjava banke o nameri izdaje
bančne garancije
Zavezujoča izjava banke o nameri izdaje
garancije iz linije / limita
Nezavezujoča izjava banke o nameri izdaje
bančne garancije in ostale nezavezujoče izjave
Nezavezujoča izjava banke o nameri izdaje
garancije in ostale nezavezujoče izjave iz linije
/ limita
Ponovna priprava že izdane garancije na
zahtevo naročnika
Sprememba pogojev garancije
Podaljšanje veljavnosti ali sprememba višine
zneska
Druge spremembe pogojev, v kolikor ne gre za
podaljšanje veljavnosti ali sprememba višine
zneska
Nadomestilo pod točko 8. zaračuna banka
enkratno ob spremembi.
Nadomestilo za vodenje garancije

od zneska
izdane
garancije
od izdane
garancije
od zneska
izdane Izjave
od izdane
izjave

0,30% -2%
min 125,00 EUR
0,15% - 1%
min 60 EUR
0,30% -2%
min 50,00 EUR
0,15% - 1%
min 35,00 EUR
50,00 EUR
35,00 EUR
50,00 EUR
0,3% - 0,6%
min 100,00 EUR
50,00 EUR – 200,00 EUR

1,35% - 2,5% letno
min 35,00 EUR
25,00 EUR

Razen pri garancijah do 850,00 EUR z veljavnostjo do 90 dni,
kjer je trimesečno nadomestilo za vodenje
Nadomestilo pod točko 9. banka zaračuna
trimesečno vnaprej od vsakokratne višine garancije.
Stroški vodenja garancij se, če je provizija v odstotkih od zneska garancije, obračunavajo na način, da
upoštevajo dejansko število dni v mesecu in 360 dni v letu.
Strošek posredovanja garancij / kontragarancij
Dejanski strošek posredovanja druge
banke oz. strošek Banke Garanta,
povišan za 10% administrativnih
stroškov banke.
Poizvednice poslane na zahtevo stranke
20,00 EUR
Unovčenje garancije (prevzem in pregled
0,2% od zneska unovčenja
dokumentacije)
min 50,00 EUR
max 250,00 EUR
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b)

LORO GARANCIJE

1.

Notifikacija loro garancij

od zneska

2.
3.

Sprememba po garanciji
Prevzem dokumentov za unovčenje

od zneska

4.

Pošiljanje swifta tretji banki na zahtevo in za račun
druge banke, brez naše obveznosti
Poizvednice poslane na zahtevo stranke
Pošiljanje dokumentov v tujino

5.
6.

c)
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Črpanje akreditiva z odloženim rokom plačila

8.

Storno odprtega akreditiva (zaradi nerealizacije ali
plačila izven akreditiva)
Priprava osnutka akreditiva
Poizvednice poslane na zahtevo stranke
d)

20,00 EUR
Dejanski stroški + 10%

UVOZNI (NOSTRO) AKREDITIVI
Nadomestilo za obdelavo vloge za odprtje akreditiva s
trimesečno
0,20%
položenim kritjem
od zneska
min 50,00 EUR
Nadomestilo za obdelavo vloge za odprtje akreditiva z
trimesečno
0,25%
odloženim polaganjem kritja
od zneska
min 50,00 EUR
Nadomestilo za obdelavo vloge za odprtje prenosnega
trimesečno
0,10%
akreditiva
od zneska
min 50,00 EUR
Nadomestila pod točkami 1., 2., 3. banka zaračuna za vsako tromesečje kot celoto, pri terminskih
akreditivih se nadomestilo zaračunava do poteka roka plačila.
V primeru, da akreditiv iz kakršnegakoli razloga ni koriščen (delno ali v celoti), se nadomestila ne
vrača.
Sprememba pogojev
30,00 EUR
Prevzem in pregled dokumentov
0,15%
min 40,00 EUR
Črpanje akreditiva (avista)
po tarifni postavki čezmejne in
mednarodne odlivne transakcije

7.

9.
10.

0,15%
min. 30,00 EUR
max. 200,00 EUR
30,00 EUR
0,20 %
min. 30,00 EUR
max. 200,00 EUR
30,00 EUR

0,10%
min 30,00 EUR
20,00 EUR
30,00 EUR
20,00 EUR

IZVOZNI (LORO) AKREDITIVI*

1.

Obveščanje

2.

Prenos akreditiva na drugo banko

3.
4.
5.

Potrditev / konfirmacija
Sprememba pogojev akreditiva
Prevzem in pregled dokumentov

6.

Izplačilo akreditiva (avista)

7.

Izplačilo akreditiva z odloženim rokom

8.

Predpregled dokumentov

9.

Poizvednice poslane na zahtevo stranke

0,15%
min. 30,00 EUR
max. 400,00 EUR
0,10%
min 20,00 EUR
po dogovoru
30,00 EUR
0,15%
min 40,00 EUR
Po tarifni postavki čezmejne in
mednarodne prilivne transakcije
0,10%
min 30,00 EUR
0,15%
min. 15,00 EUR
max. 50,00 EUR
20,00 EUR
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10.
11.

Pošiljanje dokumentov v tujino
Priprava / pregled osnutka akreditiva ter svetovanje

Dejanski stroški + 10%
min 30,00 EUR

* Tarifne postavke za akreditive (točki c in d) veljajo in se smiselno uporabijo tudi za Standby akreditive.
e)

DOKUMENTARNI INKASO

1.

Nostro in loro inkaso

2.

Loro inkaso s protestom

3.

Izvršen protest menic po loro inkasu

4.
5.

Izročitev dokumentov brez plačila, vrnitev dokumentov in
podobno
Pridobitev meničnega akcepta

6.
7.
8.

Spremembe
Poizvednice poslane na zahtevo stranke
Pošiljanje dokumentov v tujino

0,20%,
min 30,00 EUR
0,20%,
min 60,00 EUR
0,25%,
min 30,00 EUR,
max 260,00 EUR
30,00 EUR
0,20%,
min. 30,00 EUR
max. 125,00 EUR
30,00 EUR
20,00 EUR
Dejanski stroški + 10%

Pri inkaso poslih zaračuna banka tudi nadomestilo za nakazilo po tarifni postavki odlivne transakcije.

1.

2.
3.

C. POŠILJANJE OPOMINA KOMITENTU
Opominjanje:
- prvi opomin
- drugi opomin
- tretji opomin
Pošiljanje menic na unovčenje
Stroški prenosa v izterjavo

20,00 EUR
40,00 EUR
70,00 EUR
50,00 EUR
150,00 EUR

D. STORITVE OPRAVLJENE NA ŽELJO STRANKE
1.

Izdaja pozitivnega sklepa o odobritvi posla

2.

Izdelava kartice prometa in njena dostava na
naslov komitenta (za vsako stran izpisa )

3.

Izdelava prepisov, kreditnih kartic, potrdil na
zahtevo stranke (za vsako stran izpisa)
Sprememba pogojev pogodbe o zavarovanju za
posle sklenjene na podlagi okvirne pogodbe na
željo stranke
Sprememba pogojev okvirne pogodbe na željo
stranke
Predčasna razvezava depozita v nujnih primerih in
na podlagi predhodne odobritve banke

4.
5.
6.

do 500 TEUR
nad 500 TEUR

150,00 EUR
300,00 EUR
2,00 EUR
12,00 EUR
3,00 EUR
min 100,00 EUR
min 100,00 EUR
3% od predčasno
razvezanega zneska

E. STROŠKI ZAVAROVANJA Z ZASTAVO NEPREMIČNIN IN IZDAJA
IZBRISNE POBOTNICE

1.
Pregled nepremičnin, ki so predmet zastave
od 200 do 1.500 EUR
Pregled nepremičnin, ki so predmet zastave, se ne zaračuna v primeru podaljšanj/sprememb, pri katerih ni
potreben notarski sporazum.
2.
Izjava o izdaji izbrisne pobotnice
30,00 EUR
3.
Stroški izstavitve notarsko overjenega ZK dovolila
50,00 EUR
(izbrisna pobotnica, izbrisno dovoljenje,
zemljiškoknjižno soglasje)
4.
Deponiranje zemljiškoknjižnega dovolila pri notarju
50,00 EUR
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5.

1.

Izdaja izbrisne pobotnice v primeru projektnega financiranja

100,00 EUR

F. DVIG GOTOVINE

Za vse valute v protivrednosti nad 50.000,00 EUR

0,18%

G. DRUGA NADOMESTILA
1.

Izdelava izpisa odprtih postavk (IOP)
za revizorje stranke
Izdelava podrobnega poročila za
revizorje stranke
Izdaja drugih soglasij (razen zemljiškoknjižnih soglasij)
Izdaja drugih overjenih soglasij (razen
zemljiško-knjižnih soglasij)
Poizvedba o boniteti za tuje podjetje
na zahtevo stranke

2.
3.
4.
5.

Znesek nadomestila v
EUR brez DDV
15,00 EUR

Znesek nadomestila v
EUR z DDV (22%)
18,30 EUR

35,00 EUR

42,70 EUR

30,00 EUR

37,00 EUR

50,00 EUR

61,00 EUR

20,00 EUR

24,40 EUR

H. CENIK – OCENITEV VREDNOSTI NEPREMIČNIN
Šifra
storitve
CE 1

Vrsta storitve

Osnova

Izvedba cenitve stanovanja

CE 2

Izvedba cenitve bivalnega vikenda

CE 3
CE 4

Izvedba cenitve gradbenega zemljišča za individualno
rabo
Izvedba cenitve enodružinske stanovanjske hiše

CE 5

Izvedba cenitve poslovnega prostora do 100 m2

CE 6

Izvedba cenitve gradbenega zemljišča do 1000 m2 (ali
manjšega zemljišča z mešano rabo)
Izvedba cenitve dvo ali tro družinske hiše

Poročilo o oceni
vrednosti
Poročilo o oceni
vrednosti
Poročilo o oceni
vrednosti
Poročilo o oceni
vrednosti
Poročilo o oceni
vrednosti
Poročilo o oceni
vrednosti
Poročilo o oceni
vrednosti
Poročilo o oceni
vrednosti

CE 7
CE 8

CE 10

Izvedba cenitve enodružinske stanovanjske hiše z več
kot dvema pomožnima objektoma (garaža,
gospodarsko poslopje...)
Izvedba cenitve poslovnega prostora od 101 m2 do 300
m2
Izvedba cenitve večjih kompleksnih zemljišč

CE 11

Izvedba cenitve ekskluzivnih vil

CE 12

Izvedba cenitve poslovnega prostora nad 300 m2

CE 13

Izvedba cenitve nepremičninskega projekta

CE 9

Poročilo o oceni
vrednosti
Poročilo o oceni
vrednosti
Poročilo o oceni
vrednosti
Poročilo o oceni
vrednosti
Poročilo o oceni
vrednosti

Znesek nadomestila
v EUR z DDV (22%)
600,00 EUR
600,00 EUR
600,00 EUR
720,00 EUR
720,00 EUR
720,00 EUR
780,00 EUR
780,00 EUR

780,00 EUR
840,00 EUR
oz. po dogovoru
840,00 EUR
oz. po dogovoru
840,00 EUR
oz. po dogovoru
840,00 EUR
oz. po dogovoru

V primerih, ko je nepremičnina, ki je predmet cenitve od sedeža banke oddaljena več kot 50 kilometrov, lahko banka
stranki za izvedbo poročila o oceni vrednosti nepremičnine zaračuna kilometrino
V kolikor vrsta nepremičnine, ki je predmet cenitve v zgoraj navedeni tarifi ni opredeljena se cena za izvedbo poročila
o oceni vrednosti določi individualno, glede na stopnjo zahtevnosti za izvedbo cenitve ter količine porabljenega dela
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III.

PODROČJE POSLOVANJA S PREBIVALSTVOM

FA. DOMAČE, ČEZMEJNE IN MEDNARODNE PLAČILNE TRANSAKCIJE
Šifra
Vrsta storitve
storitve
FA.1 Domače plačilne transakcije (v valuti EUR)

Osnova

Znesek oz. %
nadomestila v EUR

Domača plačilna transakcija je plačilo v valuti EUR na območju Republike Slovenije.
FA.1.1.

Interni negotovinski prenosi na račune drugih
komitentov v okviru Sberbank d.d. (FO16, FO17)

FA.1.2.

Interni negotovinski prenosi na račune drugih
komitentov v okviru Sberbank d.d. (FO8, FO9, FO14)
Vplačila v dobro računov za humanitarne namene
Plačilo do 1.000 EUR izvršeno na bančnem okencu –
gotovinsko (FO11, FO15)
Plačilo od 1.000 EUR do 50.000 EUR izvršeno na
bančnem okencu – gotovinsko (FO11, FO15)
Plačilo nad 50.000 EUR izvršeno na bančnem okencu
– gotovinsko (FO10)
Plačilo do 1.000 EUR izvršeno na bančnem okencu –
negotovinsko (FO11, FO15)
Plačilo od 1.000 EUR do 50.000 EUR izvršeno na
bančnem okencu – negotovinsko (FO11, FO15)
Plačilo nad 50.000 EUR izvršeno na bančnem okencu
– negotovinsko (FO10)
Plačilo do 50.000 EUR izvršeno preko mobilne ali
elektronske banke (FO19)

FA.1.3.
FA.1.4.
FA.1.5.
FA.1.6.
FA.1.7.
FA.1.8.
FA.1.9.
FA.1.10.

FA.1.11.

Plačilo nad 50.000 EUR izvršeno preko mobilne ali
elektronske banke (FO18)

FA.1.12.

Nujna plačila - dodaten strošek k plačilnemu nalogu
(FO13, FO21)
Plačila iz Sberbank e-obrestnega računa na izbrani
referenčni račun stranke

FA.1.13.

FA.1.14.

Plačilo do 50.000 EUR izvršeno preko elektronske ali
mobilne banke (FO19) za imetnike računov Start in
Smart
FA.2 Čezmejne plačilne transakcije (v valuti EUR)

elektronski ali
mobilni plačilni
nalog
papirni plačilni
nalog
plačilni nalog
papirni plačilni
nalog
papirni plačilni
nalog
papirni plačilni
nalog
papirni plačilni
nalog
papirni plačilni
nalog
papirni plačilni
nalog
elektronski ali
mobilni plačilni
nalog
elektronski ali
mobilni plačilni
nalog
plačilni nalog

brez nadomestila

elektronski ali
mobilni plačilni
nalog
elektronski ali
mobilni plačilni
nalog

brez nadomestila

1,10 EUR
brez nadomestila
2,60 EUR
7,70 EUR
10,50 EUR
2,50 EUR
2,50 EUR
6,50 EUR
0,41 EUR

2,50 EUR

2,00 EUR

brez nadomestila

Čezmejna plačilna transakcija v valuti EUR je plačilo v valuti EUR v države članice EU ali države podpisnice sporazuma o ustanovitvi
Evropskega gospodarskega prostora (EGP). (D+1)

FA.2.1.
FA.2.2.
FA.2.3.
FA.2.4.

Plačilo do 1.000 EUR izvršeno na bančnem okencu –
gotovinsko (FO11, FO15)
Plačilo od 1.000 EUR do 50.000 EUR izvršeno na
bančnem okencu – gotovinsko (FO11, FO15)
Plačilo nad 50.000 EUR izvršeno na bančnem okencu –
gotovinsko (FO10)
Plačilo do 1.000 EUR izvršeno na bančnem okencu –
negotovinsko (FO11, FO15)

papirni plačilni
nalog
papirni plačilni
nalog
papirni plačilni
nalog
papirni plačilni
nalog

2,60 EUR
7,70 EUR
10,50 EUR
2,50 EUR
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FA.2.5.
FA.2.6.
FA.2.7.

Plačilo od 1.000 EUR do 50.000 EUR izvršeno na
bančnem okencu – negotovinsko (FO11, FO15)
Plačilo nad 50.000 EUR izvršeno na bančnem okencu –
negotovinsko (FO10)
Plačila do 50.000 EUR izvršena preko mobilne ali
elektronske banke (FO19)

FA.2.8.

Plačila nad 50.000 EUR izvršena preko mobilne ali
elektronske banke (FO18)

FA.2.9.
FA.2.10.

Nujno plačilo - dodaten strošek k plačilnemu nalogu
Plačila v valuti EUR na katerokoli banko v skupini
Sberbank* izvršena na bančnem okencu
Plačila v valuti EUR na katerokoli banko v skupini
Sberbank* izvršena preko mobilne ali elektronske banke

FA.2.11.

papirni plačilni
nalog
papirni plačilni
nalog
elektronski ali
mobilni plačilni
nalog
elektronski ali
mobilni plačilni
nalog
plačilni nalog
papirni plačilni
nalog
elektronski ali
mobilni plačilni
nalog

2,50 EUR
6,50 EUR
0,41 EUR

2,50 EUR

10,00 EUR
1,50 EUR
0,30 EUR

*Skupina Sberbank obsega: Sberbank Europe AG (Avstrija), Sberbank CZ, a.s. (Češka Republika), Magyarorszagi Volksbank Zrt.
(Madžarska), Sberbank d.d. (Hrvaška)

FA.3 Čezmejne plačilne transakcije v drugih valutah, Domače plačilne transakcije v tujih valutah in
Mednarodne plačilne transakcije

Čezmejna plačilna transakcija v drugi valuti je plačilo v okviru držav članic EU in plačilo v okviru držav podpisnic sporazuma o
ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (EGP) v valuti, ki ni EUR. Domača plačilna transakcija v tuji valuti je plačilo v valuti,
ki ni EUR v Republiki Sloveniji. Mednarodna plačilna transakcija je plačilo v katerikoli valuti v tretje države. (D+1)

FA.3.1.

Plačilo izvršeno preko mobilne ali elektronske banke
(FO37, FO45, FO46)

FA.3.3.

Plačilo izvršeno na bančnem okencu (FO35, FO42, FO43)

FA.3.4.

Plačilo do 50.000 EUR (ali protivrednost v drugi valuti) z
OUR stroški - dodatno
Plačilo nad 50.000 EUR (ali protivrednost v drugi valuti) z
OUR stroški - dodatno
Nujno plačilo - dodaten strošek k plačilnemu nalogu
Plačila v valuti hrvaška kuna (HRK) na katerokoli banko na
Hrvaškem, izvršena preko mobilne ali elektronske banke

FA.3.5.
FA.3.6.
FA. 3.7.

FA.4.
FA.4.1.
FA.4.2.
FA.4.3.
FA.4.4.

FA.4.5.

FA.4.6.
FA.4.7.

Ostalo
Izdelava in posredovanje potrdila o izvršenem plačilu na
zahtevo stranke
Pošiljanje SWIFT zapisa o nakazilu na zahtevo komitenta
Poizvedbe o nakazilih (prilivi, odlivi)
STP nalog: nalog pri katerem ni potreben ročni poseg
banke in ima vse zahtevane podatke (IBAN, BIC, SHA,
prazno polje 72)
Plačilni nalogi, ki zahtevajo naknadne dopolnitve s strani
banke in ne omogočajo STP (straight through processing)
obdelave
Plačila v katerikoli valuti na katerokoli banko v skupini
Sberbank** izvršena na bančnem okencu
Plačila v katerikoli valuti na katerokoli banko v skupini
Sberbank** izvršena preko mobilne ali elektronske banke

elektronski ali
mobilni plačilni
nalog
papirni plačilni
nalog
plačilni nalog

0,15%
min. 8,35 EUR
max. 125,00 EUR
0,20%
min. 22,00 EUR
max. 150,00 EUR
30,00 EUR

plačilni nalog

60,00 EUR

plačilni nalog
elektronski ali
mobilni plačilni
nalog

10,00 EUR
0,99 EUR

potrdilo
potrdilo
poizvedba

2,00 EUR
8,00 EUR
25,00 EUR

20,00 EUR

papirni plačilni
nalog
elektronski ali
mobilni plačilni
nalog

5,00 EUR
2,00 EUR
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FA.4.8.
FA.4.9.

Plačila v valuti ruski rubelj (RUB) na katerokoli banko v
Rusiji izvršena na bančnem okencu
Plačila v valuti ruski rubelj (RUB) na katerokoli banko v
Rusiji izvršena preko mobilne ali elektronske banke

papirni plačilni
nalog
elektronski ali
mobilni plačilni
nalog

5,00 EUR
2,00 EUR

**Skupina Sberbank obsega: Sberbank of Russia (Rusija), BPS-Sberbank (Belorusija), SB Sberbank, JSC (Kazahstan), Sberbank,
Sberbank Europe AG (Avstrija), Sberbank CZ, a.s. (Češka Republika), Magyarorszagi Volksbank Zrt. (Madžarska), Sberbank d.d.
(Hrvaška), Sberbank BH d.d. Sarajevo (BiH), Sberbank a.d. Banja Luka (BiH), Sberbank Srbija a.d. Beograd (Srbija)

FB. VODENJE RAČUNOV
Šifra
Vrsta storitve
storitve
FB.1 Transakcijski računi

Osnova

FB.1.1.

račun

2,79 EUR

račun

4,60 EUR

račun

1,35 EUR

račun

se ne zaračunava
stroškov vodenja

račun

2,79 EUR

račun

6,49 EUR

FB.1.1.1

FB.1.1.2

FB.1.1.3

FB.1.2.

FB.1.3.

FB.1.4.

FB.1.5.

FB.1.6.

FB.1.7.

FB.1.9.

FB.1.10.

FB.1.12.

Stroški vodenja klasičnega transakcijskega računa in
transakcijskega računa s knjižico (v nadomestilu so zajeti
stroški enega mesečnega izpiska) (FO2)
Stroški vodenja Osnovnega plačilnega računa za
rezidente in nerezidente (v nadomestilu so zajeti tudi
stroški enega mesečnega izpiska)
Stroški vodenja Socialnega plačilnega računa za
rezidente in nerezidente (v nadomestilu so zajeti tudi
stroški enega mesečnega izpiska)
Stroški vodenja Ekspres transakcijskega računa za
rezidente (v nadomestilu so zajeti tudi stroški enega
mesečnega izpiska)
Stroški vodenja nerezidentnega transakcijskega računa
(v nadomestilu so zajeti stroški enega mesečnega
izpiska)
Stroški vodenja AMZS OPTIMAL transakcijskega računa
(v nadomestilu so zajeti tudi stroški enega mesečnega
izpiska)
Stroški vodenja AMZS EXCLUSIVE transakcijskega
računa (v nadomestilu so zajeti tudi stroški enega
mesečnega izpiska)
Stroški vodenja PETROL BASIC transakcijskega računa
(v nadomestilu so zajeti tudi stroški enega mesečnega
izpiska)
Stroški vodenja PETROL GOLD transakcijskega računa
(v nadomestilu so zajeti tudi stroški enega mesečnega
izpiska)
Stroški vodenja PETROL VIP transakcijskega računa (v
nadomestilu so zajeti tudi stroški enega mesečnega
izpiska)
Stroški vodenja SBERBANK START transakcijskega
računa (v nadomestilu so zajeti tudi stroški enega
mesečnega izpiska)
Stroški vodenja SBERBANK SMART transakcijskega
računa (v nadomestilu so zajeti tudi stroški enega
mesečnega izpiska)
Stroški vodenja B@W transakcijskega računa (v
nadomestilu so zajeti tudi stroški enega mesečnega
izpiska)

račun

račun

račun

račun

Znesek oz. %
nadomestila v EUR

8,49 EUR

2,99 EUR

6,79 EUR

8,49 EUR

račun

5,99 EUR

račun

12,99 EUR

račun

3,99 EUR
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FB.1.13.

Stroški vodenja B@W MANAGER transakcijskega
računa (v nadomestilu so zajeti tudi stroški enega
mesečnega izpiska)
FB.1.14.
Stroški vodenja SBERBANK DIREKT transakcijskega
računa
FB.1.15.
Stroški vodenja deviznega transakcijskega računa in
upokojenskega varčevalnega transakcijskega računa s
knjižico
FB.1.15.1. Stroški vodenja depozitnega transakcijskega računa za
fizične osebe

FB.1.16.
FB.1.17.

FB.1.18.

FB.1.19.

FB.1.20.

FB.1.21.
FB.1.22.
FB.1.23.
FB.1.24.

*Strošek vodenja se zaračunava skladno z Dodatnimi
pogoji za depozitne transakcijske račune za potrošnike
Stroški vodenja Sberbank e-obrestnega računa za fizične
osebe
Stroški vodenja otroškega varčevalnega transakcijskega
računa (do 15 let) in študentskega transakcijskega
računa (od 15 do 27 let) s kartico Activa Maestro ali
knjižico
Stroški vodenja upokojenskega varčevalnega
transakcijskega računa s kartico Activa Maestro (v
nadomestilu so zajeti stroški enega mesečnega izpiska)
Zapiranje TRR na željo stranke v roku 6 mesecev od
otvoritve (razen za TRR z namenom otroški in študentski
in e-obresti) (FO3)
Ponovna izdelava izpiska za transakcijski račun na
zahtevo imetnika (v nadomestilo je zajet tudi morebiten
strošek pošiljanja ponovno izdelanega izpiska)
Strošek otvoritve prvega transakcijskega računa (vse
vrste razen nerezidentni TRR in e-obrestni TRR)
Strošek otvoritve dodatnega TRR
Strošek otvoritve nerezidentnega transkacijskega računa
Sprememba vrste računa (tarifa ne velja za spremembe:
iz depozitnih v vse ostale namene, iz otroškega v
študentskega, iz študentskega v klasičnega ali paketnega
in iz klasičnega ali paketnega v upokojenski)**

račun

6,99 EUR

račun

1,00 EUR

račun

se ne zaračunava
stroškov vodenja

račun

0,50 EUR / se ne
zaračunava stroškov
vodenja*

račun

se ne zaračunava
stroškov vodenja
se ne zaračunava
stroškov vodenja

račun

račun

1,19 EUR

račun

4,95 EUR

izpisek

4,00 EUR

račun

se ne zaračunava

račun
račun
račun

10,00 EUR
50,00 EUR
50,00 EUR

**Spremembe vrste računa ni možno izvršiti v e-obrestne transakcijske račune, prav tako e-obrestnih transakcijskih računov ni možno
spremeniti v katerokoli drugo vrsto računa. Ostale spremembe se izvajajo z upoštevanjem izpolnjevanja pogojev posamezne vrste
računa.

FB.2 Elektronski varčevalni račun Sberbank E-obresti za fizične osebe

Odprtje Sberbank e-obrestnega računa (FO4)
FB.2.1.
aktivacija
FB.4. Pošiljanje opominov komitentom (postavka ne velja za Področje kreditiranja občanov)
FB.4.1.

Obvestilo o nedovoljenem negativnem stanju na TRR

obvestilo

FB.4.2.

Opomin, odpoved od pogodbe o vodenju TRR

Opomin,
odpoved

5,00 EUR

v višini zamudnih obresti
oz. max 3,00 EUR
v višini zamudnih obresti
oz. max. 5,50 EUR

FB.5 Izvršitev sodnega ali upravnega sklepa, izvršnic ter sklepov o dedovanju
FB.5.1.

Sprejem in obdelava sodnih in upravnih sklepov ter
izvršnic

sklep/izvršnica

25,00 EUR

FB.5.2.

Izvršitev transakcije po sodnem ali upravnem sklepu ter
izvršnici (Minimalni znesek za delna poplačila po
posameznem sklepu je 30,00 EUR)
Sprejem in obdelava sklepa o dedovanju

sklep/izvršnica

4,50 EUR

FB.5.3.

sklep

20,00 EUR
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FB.5.4.

Vnovčenje ali delno vnovčenje menice (dodatno še
strošek plačilnega naloga)

menica

20,00 EUR

FC. SBERBANK SPLETNO IN MOBILNO BANČNIŠTVO
FC.1 Digitalni paket D' paket SI za fizične osebe (vključuje uporabo mobilne in spletne banke)
FC.1.1.
FC.1.2.
FC.1.3.

Naročnina D' paketa
Naročnina D' paketa za depozitne, študentske in
upokojenske račune
Naročnina D' paketa za stranke, ki uporabljajo samo
Sberbank e-obrestni račun in/ali kartični račun Ide@l

naročnina
naročnina

0,50 EUR
brez nadomestila

naročnina

brez nadomestila

pristopnina
pristopnina

3,00 EUR
brez nadomestila

pristopnina

brez nadomestila

FC.2. Mobilna banka mSberbank SI za fizične osebe
FC.2.1.
FC.2.2.

Vklop storitve mobilne banke mSberbank SI (FO4)

Vklop storitve mobilne banke mSberbank SI za
depozitne, študentske in upokojenske račune (FO4)
FC.2.3.
Vklop storitve mobilne banke mSberbank SI za stranke,
ki uporabljajo samo Sberbank e-obrestni račun in/ali
kartični račun Ide@l
FC.2.4.
Ponovna izdaja aktivacijskega ključa (v primeru izgube,
dvojnega podaljšanja veljavnosti, deaktivacije naprave, 5kratnega napačnega vnosa aktivacijskih kod ali gesla –
nov zahtevek)
FC.2.5.
Naročnina mobilne banke mSberbank SI
FC.2.6.
Naročnina mobilne banke mSberbank SI za depozitne,
študentske in upokojenske račune
FC.2.7.
Naročnina mobilne banke mSberbank SI za stranke, ki
uporabljajo samo Sberbank e-obrestni račun in/ali kartični
račun Ide@l
FC.3. Spletna banka eSberbank SI za fizične osebe
Vklop storitve spletne banke eSberbank SI (FO4)
FC.3.1.
FC.3.2.
Vklop storitve spletne banke eSberbank SI za depozitne,
študentske in upokojenske račune (FO4)
FC.3.3.
Vklop storitve spletne banke eSberbank SI za stranke, ki
uporabljajo samo Sberbank e-obrestni račun in/ali kartični
račun Ide@l
FC.3.4.
Ponovna izdaja aktivacijske spletne povezave
FC.3.5.
FC.3.6.

Naročnina spletne banke eSberbank SI
Naročnina spletne banke eSberbank SI za depozitne,
študentske in upokojenske račune
FC.3.7.
Naročnina spletne banke eSberbank SI za stranke, ki
uporabljajo samo Sberbank e-obrestni račun in/ali kartični
račun Ide@l
FC.4. Izdaja čitalca
FC.4.1.

OTP čitalec

izdaja
aktivacijskega
ključa

3,00 EUR

naročnina
naročnina

0,50 EUR
brez nadomestila

naročnina

brez nadomestila

pristopnina
pristopnina

3,00 EUR
brez nadomestila

pristopnina

brez nadomestila

Izdaja aktivacijske
spletne povezave
naročnina
naročnina

0,50 EUR
brez nadomestila

naročnina

brez nadomestila

čitalec

3,00 EUR

15,00 EUR

FD. KARTIČNO POSLOVANJE
FD.3.
FD.3.1.

IDE@L MASTERCARD KARTICA – ODLOŽENO PLAČILO
Dvig gotovine doma ali v tujini

dvig

5,00 % od zneska
min 12,00 EUR
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FD.3.2.

Prenos sredstev na transakcijski račun

prenos

FD.3.3.
FD.3.4.
FD.3.5.

mesečno

FD.3.15.
FD.3.16.

Vodenje kartičnega računa – za imetnike IDE@L kartic
Vodenje kartičnega računa – dodatna IDE@L kartica
Vodenje kartičnega računa – za imetnike zlatih/WORLD
IDE@L kartic
Vodenje kartičnega računa – dodatna zlata/WORLD
IDE@L kartica
Izdelava kartice IDE@L – dodatna IDE@L kartica
Obnova kartice po izteku veljavnosti
Predčasna zamenjava kartice – IDE@L kartica
Predčasna zamenjava kartice – zlata/WORLD IDE@L
kartica
Ponovno naročilo PIN številke
Sprememba PIN številke na bankomatu
Blokacija IDE@L kartice
Začasna omejitev poslovanja zaradi neplačanih
obveznosti
Deblokacija poslovanja s kartico
Prvi opomin

FD.3.17.

Drugi opomin

FD.3.18.

Tretji opomin – odstop od pogodbe

FD.3.19.
FD.3.20.
FD.3.21.
FD.3.22.

Vodenje zapadlih neplačanih terjatev
Ukinitev kartice IDE@L (standard ali zlata/WORLD)
Vpogled v stanje kartičnega računa na bankomatu
Nadgradnja kartice z odloženim plačilom v posojilno
kartico
Sprememba višine limita na kartičnem računu
Sprememba datuma plačila
Nastavitev individualnih limitov (internet, POS, dvig
gotovine, brezstično plačevanje)
Pregled izpiskov v elektronski banki
Pošiljanje izpiskov po elektronski pošti
Naročilo ponovne izdelave papirnega izpiska
SMS obveščanje (varnostni SMS stanje)
Naročilo kopije dokumenta / potrdila o transakciji
Čitalec pametnih kartic
Neupravičena reklamacija plačila s kartico IDE@L
Izdaja potrdila o stanju na kartičnem računu

FD.3.6.
FD.3.7.
FD.3.8.
FD.3.9.
FD.3.10.
FD.3.11.
FD.3.12.
FD.3.13.
FD.3.14.

FD.3.23.
FD.3.24.
FD.3.25.
FD.3.26.
FD.3.27.
FD.3.29.
FD.3.30.
FD.3.31.
FD.3.32.
FD.3.35.
FD.3.36.

FD.4.

mesečno

3,50% od zneska
min 7,50 EUR
3,20 EUR
brez nadomestila
8,20 EUR

mesečno

brez nadomestila

kartica
kartica
kartica
kartica
PIN
PIN
Kartični račun
kartični račun
kartični račun
v višini zamudnih
obresti
v višini zamudnih
obresti
v višini zamudnih
obresti
vsak opomin
kartica
vpogled
kartica
sprememba
sprememba
sprememba
vpogled
mesečno
izpisek
mesečno
stran
čitalec
plačilo
potrdilo

10,00 EUR
9,00 EUR
10,00 EUR
15,00 EUR
6,00 EUR
brez nadomestila
15,00 EUR
6,00 EUR
4,00 EUR
max. 3,00 EUR
max. 5,50 EUR
maks. 5,50 EUR
4,50 EUR
9,00 EUR
0,60 EUR
brez nadomestila
10,00 EUR
10,00 EUR
1,00 EUR
brez nadomestila
brez nadomestila
3,00 EUR
1,00 EUR
3,00 EUR
20,00 EUR
20,00 EUR
10,00 EUR

IDE@L MASTERCARD KARTICA – POSOJILNA KARTICA

FD.4.1.

Dvig gotovine doma ali v tujini

dvig

FD.4.2.

Prenos sredstev na transakcijski račun

prenos

FD.4.3.
FD.4.4.
FD.4.4.1
FD.4.5.
FD.4.6.

Prenos sredstev na kartični račun pri drugi banki
Izdelava kartice IDE@L – osnovne ali dodatne kartice
Izdelava kartice IDE@L – študenti (osnovna kartica)
Vodenje kartičnega računa – za imetnike IDE@L kartic
Vodenje kartičnega računa – za imetnike IDE@L
kartic/paketni TRR
Vodenje kartičnega računa – za imetnike IDE@L kartic študenti

prenos
kartica
kartica
mesečno
mesečno

5,00 % od zneska
min 12,00 EUR
3,50% od zneska
min 7,50 EUR
brez nadomestila
10,00 EUR
brez nadomestila
3,20 EUR
1,20 EUR

mesečno

1,20 EUR

FD.4.6.1
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FD.4.7.
FD.4.8.

Vodenje kartičnega računa – dodatna IDE@L kartica
IDE@L Bonus IDE@L – mesečna poraba nad 400 EUR

mesečno
mesečno

FD.4.8.1

IDE@L Bonus IDE@L – mesečna poraba nad 150 EUR študenti

mesečno

FD.4.9.

Vodenje kartičnega računa – za imetnike zlatih/WORLD
IDE@L kartic
Vodenje kartičnega računa – za imetnike zlatih/WORLD
IDE@L kartic/paketni TRR

mesečno

brez nadomestila
vračilo mesečnih
stroškov vodenja
računa
vračilo mesečnih
stroškov vodenja
računa
8,20 EUR

mesečno

3,20 EUR

Vodenje kartičnega računa – dodatna zlata/WORLD
IDE@L kartica
IDE@L Bonus Zlata/WORLD kartica – mesečna poraba
nad 750 EUR

mesečno

brez nadomestila

mesečno
letna, fiksna
kartica
kartica
kartica
PIN
PIN
kartični račun
kartični račun

6,00 EUR
brez nadomestila
15,00 EUR
6,00 EUR

FD.4.21.
FD.4.22.

Obrestna mera
Obnova kartice po izteku veljavnosti
Predčasna zamenjava kartice – IDE@L kartica
Predčasna zamenjava kartice – zlata/WORLD IDE@L
kartica
Ponovno naročilo PIN številke
Sprememba PIN številke na bankomatu
Blokacija IDE@L kartice
Začasna omejitev poslovanja zaradi neplačanih
obveznosti
Deblokacija poslovanja s kartico
Prvi opomin

storno mesečnih
stroškov vodenja
računa
7,20%
9,00 EUR
10,00 EUR
15,00 EUR

FD.4.23.

Drugi opomin

FD.4.24.

Tretji opomin – odstop od pogodbe

FD.4.25.
FD.4.26.
FD.4.27.
FD.4.28.
FD.4.29.
FD.4.30.

Vodenje zapadlih neplačanih terjatev
Ukinitev kartice IDE@L (standard ali zlata/WORLD)
Vpogled v stanje kartičnega računa na bankomatu
Sprememba višine limita na kartičnem računu
Sprememba datuma plačila
Nastavitev individualnih limitov (internet, POS, dvig
gotovine, brezstično plačevanje)
Pregled izpiskov v elektronski banki
Pošiljanje izpiskov po elektronski pošti
Naročilo ponovne izdelave papirnega izpiska
SMS obveščanje (transakcije, ponudba za obroke,
stanje)
Vodenje obrokov
Naročilo kopije dokumenta
Čitalec pametnih kartic poslan po pošti
Neupravičena reklamacija plačila s kartico IDE@L
Poravnava obveznosti prek SEPA ali UPN
Izdaja potrdila o stanju na kartičnem računu

FD.4.10.
FD.4.11.
FD.4.12.
FD.4.13.
FD.4.14.
FD.4.15.
FD.4.16.
FD.4.17.
FD.4.18.
FD.4.19.
FD.4.20.

FD.4.31.
FD.4.32.
FD.4.34.
FD.4.35.
FD.4.36.
FD.4.37.
FD.4.38.
FD.4.41.
FD.4.42.
FD.4.43
FD.5.
FD.5.1.
FD.5.2.
FD.5.3.

kartični račun
v višini zamudnih
obresti
v višini zamudnih
obresti
v višini zamudnih
obresti
vsak opomin
kartica
vpogled
sprememba
sprememba
sprememba
vpogled
mesečno
izpisek
mesečno
mesečno/obrok
dokument
čitalec
plačilo
mesečni obračun
potrdilo

4,00 EUR
maks. 3,00 EUR
maks. 5,50 EUR
maks. 5,50 EUR
4,50 EUR
9,00 EUR
0,60 EUR
10,00 EUR
10,00 EUR
1,00 EUR
brez nadomestila
brez nadomestila
3,00 EUR
brez nadomestila
0,50 EUR
3,00 EUR
20,00 EUR
20,00 EUR
0,80 EUR
10,00 EUR

DEBETNA MASTERCARD KARTICA (DMC)
Izdaja debetne kartice imetniku TRR
Izdaja debetne kartice pooblaščeni osebi
Redna obnova DMC kartice imetnika TRR

Kartica
Kartica
Kartica

Brez nadomestila
6,50 EUR
Brez nadomestila
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FD.5.4.
FD.5.5.
FD.5.6.

FD.5.7.

FD.5.8.
FD.5.9.
FD.5.10.
FD.5.11.
FD.5.12.
FD.5.13.
FD.5.14.
FD.5.15.
FD.5.16.
FD.5.17.
FD.5.18.
FD.5.19.
FD.5.20.

Redna obnova DMC kartice pooblaščeni osebi
Kartica
6,50 EUR
Dvig gotovine na bankomatu v lasti Sberbank
Dvig
Brez nadomestila
Dvig gotovine na bankomatu druge banke v Sloveniji in v
Dvig/TRR
Brez nadomestila
državah članicah EMU z uradno valuto evro (velja za prve
3 dvige iz posameznega transakcijskega računa v
koledarskem mesecu)
Dvig gotovine na bankomatu druge banke v Sloveniji in v
Dvig/TRR
0,52 EUR
državah članicah EMU z uradno valuto evro (velja za vse
dvige iz posameznega transakcijskega računa od
vključno 4 dviga v koledarskem mesecu dalje*)
*število brezplačnih dvigov se v paketnih TRR lahko razlikuje
Dvig gotovine na bankomatu izven držav članic EMU
Dvig
1,00%, min. 2,50 EUR
Dvig gotovine na POS terminalu doma ali v tujini
Dvig
1,00%, min 2,50 EUR
Plačilo blaga ali storitve na POS terminalu doma ali v
Plačilo
Brez nadomestila
tujini
Predčasna zamenjava kartice
Kartica
10,00 EUR
Blokacija kartice na zahtevo banke
Kartica
10,00 EUR
Deblokacija kartice
Kartica
4,00 EUR
Ukinitev kartice na zahtevo stranke
Kartica
10,00 EUR
Ponovna izdaja PIN številke
PIN
6,00 EUR
Vpogled v stanje na bankomatu v lasti Sberbank
Vpogled
Brez nadomestila
Vpogled v stanje na bankomatu druge banke
Vpogled
0,45 EUR
Varnostni SMS**
Kartica
1,00 EUR
**Nadomestilo se zaračuna v kolikor je bila v koledarskem mesecu narejena vsaj ena transakcija
Reševanje neupravičene reklamacije plačila opravljenega Plačilo
20,00 EUR
s kartico
Sprememba višine dnevnega limita porabe s kartico v
Sprememba
5,00 EUR
bančni poslovalnici (prva sprememba je brezplačna)
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FE.1 OSTALI POSLI
FE.1.1.
FE 1.1.1.

FE.1.2.
FE.1.3.
FE.1.4.
FE.1.5.
FE.1.6.

FE.1.7.

FE.1.8.
FE.1.9.

FE.1.10.
FE.1.11.
FE.1.12.
FE.1.13.
FE.1.16.

FE.1.17.

Direktna obremenitev in trajni nalog (FO28, FO29, FO31,
FO32)
Sprememba parametrov poravnave direktne obremenitve
ali trajnega naloga (datum, zneska, računa…)

Obvestilo o neplačanih trajnih nalogih oz. direktnih
bremenitvah (FO30, FO33)
Stari trajni nalog (za podjetja, s katerimi banka nima
sklenjene posebne pogodbe)
Predčasna prekinitev pogodbe o vezavi depozita
Zapiranje namenskega varčevanja zaradi predčasne
prekinitve varčevanja
Prevzem gotovine (vključuje tudi vse pologe na račune
ter izvršitev plačilnih transakcij na blagajniških okencih dodatno nadomestilo k nadomestilom iz poglavja FA.
Domače in čezmejne regulirane plačilne transakcije) za
vse valute v protivrednosti nad 15.000 EUR dnevno
Dvig gotovine – za vse valute v protivrednosti nad 15.000
EUR dnevno - vsak dvig gotovine nad 2.000 EUR (v
protivrednosti tudi drugih valut) je potrebno najaviti dva
dni pred dnevom dviga
Vplačilo, izplačilo in zamenjava EUR kovancev (FO55,
FO56, FO57)
Zamenjava EUR bankovcev v EUR bankovce (vse
kombinacije)
Inkaso poškodovanih bankovcev
Izdaja potrdila fizični osebi o prilivih na TRR za pridobitev
posojila pri drugi banki
Izpis prometa po računih za določeno obdobje
Izdaja potrdila o stanju sredstev na računu
Izplačila nakazil drugih bank fizičnim osebam iz začasnih
računov

nalog

0,28 EUR

ob spremembi na
podlagi
strankinega
zahtevka
obvestilo

1,50 EUR

nalog

1,04 EUR

1,99 EUR

depozit
pogodba o
varčevanju
višina zneska

25,00 EUR
25,00 EUR

višina zneska

0,20%

polog/dvig/
zamenjava
vrednost
zamenjanih
bankovcev
po bankovcu
potrdilo
na stran
znesek

stran

FE.1.18.

Izdelava prepisov, potrdil, kartic, mikrofilmskih
dokumentov in podobno na željo komitenta
Izdelava fotokopij dokumentov

FE.1.19.

Fotokopija sklepa o izvršbi

sklep

stran

0,20%

2,00%
min. 1,00 EUR
1,50%
min. 1,00 EUR
2,00 EUR
10,00 EUR
1,00 EUR
10,00 EUR
2,00%
min. 3,00 EUR
max. 50,00 EUR
2,50 EUR
0,50 EUR
22% DDV
5,00 EUR
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FE.2 DEVIZNO POSLOVANJE
Šifra
storitve
FE.2.1.

Vrsta storitve

FE.2.2.

Konverzija valut na deviznih računih varčevalcev
Sberbank d.d. na zahtevo varčevalca
Izplačilo evrske protivrednosti priliva iz tujine domačim in
tujim fizičnim osebam

evrska
protivrednost
evrska
protivrednost

Izplačilo nakazila tujim fizičnim osebam v efektivnem
tujem denarju
Polog starih bankovcev na devizni račun, ki so vzeti iz
obtoka (banka prevzema bankovce do dneva, ki je za
posamezen bankovec določen kot končni rok za
zamenjavo)
Zamenjava ali odkup starih bankovcev, ki so vzeti iz
obtoka (banka prevzema bankovce do dneva, ki je za
posamezen bankovec, določen kot končni rok za
zamenjavo)

evrska
protivrednost
evrska
protivrednost

Znesek oz. %
nadomestila v EUR
po dnevni tečajni listi
banke
1,00%
min. 5,00 EUR
0,50%
min. 3,00 EUR
max. 50,00 EUR
2,00%
min. 5,00 EUR
6,00%
min. 1,25 EUR

evrska
protivrednost

15,00%
min. 2,50 EUR

FE.2.3.

FE.2.4.
FE.2.5.

FE.2.6.

Osnova

Prodaja in nakup tuje gotovine od domačih in tujih oseb

FF. KREDITIRANJE FIZIČNIH OSEB
Šifra
Vrsta storitve
Osnova
storitve
FF.1. Stroški odobritve kredita in stroški vezani na izvedbo kreditnega posla
FF.1.1.

Potrošniški kredit, zavarovan pri zavarovalnici

znesek kredita

FF.1.3.

Potrošniški kredit zavarovan z zastavo
nepremičnine

znesek kredita

FF.1.6.

Hitri kredit*

znesek kredita

FF.1.9.

Potrošniški kredit zavarovan z zastavo
depozita / premostitveni kredit

znesek kredita

FF.1.11.

Redni limit na transakcijskem računu do 300
EUR
Izredni limit na transakcijskem računu do 6
mesecev
Izredni limit na transakcijskem računu nad 6
mesecev do enega leta
Nezavarovani izredni limit na transakcijskem
računu do 6 mesecev

znesek limita

Nezavarovani izredni limit na transakcijskem
računu nad 6 mesecev do enega leta
Stanovanjski kredit zavarovan z zastavo
nepremičnine

znesek limita

Stanovanjski kredit zavarovan pri
zavarovalnici

znesek kredita

FF.1.12.
FF.1.13.
FF.1.14.
FF.1.15.
FF.1.16.

FF.1.17.

znesek limita
znesek limita
znesek limita

znesek kredita

Znesek oz. %
nadomestila v EUR
1,40%
min. 40,00 EUR
max. 135,00 EUR
1,50%
min. 430,00 EUR
max. 700,00 EUR
2,25%
min. 50,00 EUR
1,00%
min. 50,00 EUR
max. 150,00 EUR
se ne zaračunava
1,95%
min. 10,00 EUR
2,95%
min. 15,00 EUR
2,55%
min. 15,00 EUR
4,15%
min. 20,00 EUR
0,70%
min. 430,00 EUR
max. 700,00 EUR
0,70%
min. 160,00 EUR
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FF.1.18.

FF.1.19.

FF.1.20.

Strošek izdelave zemljiškoknjižnega izpiska
pri odobritvi posojila ali spremembi kreditnih
pogojev
(Velja za tiste izpiske, ki so usklajeni z
elektronsko vodeno zemljiško knjigo.)
Četrto in vsako nadaljnje črpanje kredita po
kreditni pogodbi
(Prva tri črpanja kredita so brezplačna.)
Ekspres kredit

posamezni
izpis

posamezno
črpanje
znesek kredita

4,50 EUR

3,00 EUR
3,50%
min. 70,00 EUR

V primeru obravnave kredita, kjer je ugotovljeno odstopanje od pogojev za pridobitev kredita, lahko banka kreditojemalcu zaračuna v
Tarifi nadomestil objavljen strošek odobritve, v dvakratni višini za posamezno vrsto kredita.
*Brez stroška odobritve v času trajanja prodajne akcije od 01.12.2021 do 31.01.2022.

FF.2. Sprememba kreditnih pogojev
FF.2.1.

Sprememba kreditnih pogojev s sklenitvijo
aneksa h kreditni pogodbi v obliki notarskega
zapisa in sporazuma o zavarovanju terjatev
FF.2.2.
Sprememba kreditnih pogojev s sklenitvijo
aneksa h kreditni dokumentaciji v obliki
notarskega zapisa
FF.2.3.
Sprememba kreditnih pogojev s sklenitvijo
aneksa h kreditni pogodbi v navadni pisni
obliki
FF.2.4.
Izdelava obračuna predčasnega odplačila
kredita vsi krediti in vsi kreditojemalci z izjemo
globalnega stanovanjskega kredita, ki se
izdela brezplačno
(velja za kreditne pogodbe sklenjene pred
09.08.2010)
FF.3. Ostali stroški

stanje glavnice
kredita

FF.3.1.

Izdaja izjave o nameri izdaje izbrisne
pobotnice
Priprava in izdaja izbrisne pobotnice /
izbrisnega dovoljenja / vknjižbenega
dovoljenja
Pošiljanje opominov strankam - Prvi opomin

izjava

30,00 EUR

posamezni
dokument

50,00 EUR

FF.3.4.

Pošiljanje opominov strankam - Vsak
naslednji opomin

opomin

FF.3.5.

Izdelava prepisov, potrdil, kreditnih kartic na
zahtevo komitenta
Izdaja soglasja banke za spremembo
lastništva nepremičnine, na kateri je vpisana
zastavna pravica Sberbank d.d.
Izdelava individualnih potrdil / dopisov na
zahtevo stranke

posamezni
dokument
soglasje

FF.3.2.

FF.3.3.

FF.3.6.

FF.3.7.

stanje glavnice
kredita
stanje glavnice
kredita
kredit

opomin

posamezni
dokument

0,70%
min. 300,00 EUR
max. 420,00 EUR
0,70%
min. 170,00 EUR
max. 280,00 EUR
0,70%
min. 35,00 EUR
max. 150,00 EUR
50% od stroška
odobritve kredita

v višini zamudnih
obresti oz. max. 3,00
EUR
v višini zamudnih
obresti oz. max. 5,00
EUR
3,50 EUR

55,00 EUR

50,00 EUR

Višina nadomestila za kredite z devizno klavzulo vezano na švicarski frank se ugotavlja v evrski protivrednosti, preračunanega po
referenčnem tečaju ECB.
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FG. DEPOTNO POSLOVANJE
Banka nudi storitve deponiranja le v povezavi z najemom kredita pri banki.

Šifra
Vrsta storitve
storitve
FG.1. Odprti depoji v hrambi

Osnova

FG.1.1.

komitent

FG.1.2.

Depoji za zavarovanje najetih kreditov in limitov na
transakcijskih računih
Druge vrednosti (npr.hranilne knjižice in drugi vrednostni
papirji)

FG.2. Zaprti in zapečateni depoji v hrambi
FG.2.1.
Zapečateni paketi in kuverte z označeno vrednostjo

FG.2.2.

Zapečateni paketi in kuverte brez označene vrednosti

FG.2.3.

Zapečatene kuverte z rezervnimi ključi blagajn in trezorjev

stanje HV vredn.
označena na
papirju ,
vrednost po
tečajnici, ipd
označena
vrednost

paket oz.
kuverta
kuverta

Znesek oz. %
nadomestila v EUR
se ne zaračunava
stroškov hranjenja
0,75%
min. 15,00 EUR
max. 150,00 EUR
22% DDV

0,75%
min. 15,00 EUR
max. 150,00 EUR
22% DDV
50,00 EUR
22% DDV
20,00 EUR
22% DDV

Nadomestila za depo in sefe so določena za obdobje enega leta. V primeru, da komitent deponira vrednost v tekočem letu za obdobje
krajše od 183 dni, plača polovično nadomestilo, v primeru, da pa je vrednost v tekočem letu deponirana za obdobje daljše od 183 dni,
pa plača celotno nadomestilo.
Deponent plača nadomestilo za depo za tekoče leto ob pologu vrednosti v depo.
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IV.

SPLOŠNA DOLOČILA

Banka zaračunava uporabnikom storitev v državi in tujini nadomestila za storitve, ki jih opravlja in so navedene v
Tarifi Sberbank banka d.d..
V primeru, ko nadomestilo za opravljeno storitev v Tarifi Sberbank banka d.d. ni izrecno določeno, se banka in
uporabnik storitve o tem dogovorita s posebno pogodbo, v kateri obvezno navedeta višino nadomestila. Takšna
tarifna postavka ni posebej zapisana v dokumentu Tarifa Sberbank banka d.d.
Poleg nadomestil za posamezne storitve zaračunava banka uporabnikom storitev v državi in v tujini tudi naslednje
dejanske stroške: a) poštnino za priporočene, ekspresne, letalske, vrednostne pošiljke in pošiljke s povratnico,
poštnino za pakete, stroške materiala za pakiranje, transportne stroške in stroške za druga opravila s pošiljkami;
b) stroške faksa, brzojavk in telefonskih pogovorov; c) stroške, ki jih zaračunavajo druge banke v državi oziroma v
tujini in druge organizacije, ki so udeležene pri opravljanju poslov; d) takse, davke, zavarovalne premije in
podobno, ki jih plačuje banke po nalogu oziroma za račun komitenta; e) sodne in notarske stroške (sodne takse in
podobno); f) stroške plačilnih nalogov (v primeru storitev, ki niso predmet bančnega poslovanja); g) stroške
posebnih obrazcev pri poslovanju (menica in podobno); h) stroške dela zunanjih sodelavcev; i) druge dejanske
stroške.
Osnova za izračun nadomestila je lahko izražena v domači ali v tuji valuti. Pri garancijah in kreditih je obračun in
plačilo nadomestila vedno v EUR.
Za rezidente in nerezidente Sberbank banke d.d. se za preračun nadomestil in stroškov storitev iz tuje valute v
domačo uporablja Referenčni tečaj ECB s tečajne liste Banke Slovenije, veljaven na datum obračuna, v kolikor
Tarifa Sberbank banke d.d. izrecno ne določa drugače.
Periodično nadomestilo za prevzeti riziko po garancijah se obračunava od stanja izdane garancije kvartalno
vnaprej. Od dne, ko poteče rok za plačilo, zaračunava banka za neplačana nadomestila zamudne obresti v višini
in na način določen s Sklepom o obrestnih merah Sberbank banke d.d.
V primeru, ko je nadomestilo neke storitve v Tarifi Sberbank banke d.d. uvedeno v razponu od enega do drugega
zneska ali odstotka, to pomeni, da je nadomestilo možno v kateremkoli znesku ali odstotku navedenega intervala.
Pri tarifnih postavkah iz Tarife Sberbank banke d.d., ki so v skladu s 44. členom ZDDV-1 oproščene DDV, davek
na dodano vrednost (DDV) ni vračunan. Za postavke, za katere se DDV obračuna (skladno z zakonom ZDDV-1),
se le-ta zaračuna uporabnikom storitve po splošni stopnji 22%. V primeru, ko se storitev označena z oznako
“DDV” opravi tujim komitentom, vključno s tujimi bankami (pravnim in fizičnim osebam, ki imajo sedež oziroma
običajno bivališče izven Slovenije), se DDV obračuna le v primeru, ko tuj komitent ni zavezanec za DDV oz.
prometni davek v svoji državi.
Spremenjeni pogoji začnejo veljati 02.12.2021
Ostali pogoji ostajajo enaki kot v preteklem obdobju.
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