
Tečaj zamenjave 239,640

KREDITNO POSLOVANJE

Obrestne mere kreditnih poslov Trenutno veljavne tarife

Stroški odobritve in vodenja kreditnih poslov min max

250,00 EUR

250,00 EUR

mesečno - kreditni posli, sklenjeni od 1.3.2012 do 31.12.2020 9,8 EUR

14,90 EUR

kredite mesečno - kreditni posli, sklenjeni od 1.11.2020 dalje 200,00 EUR

Strošek letnega pregleda letno - kreditni posli sklenjeni od 01.12.2019 1 % od zneska kredita 100,00 eur

Strošek neizkoriščenega dela kredita kreditni posli, sklenjeni od 1.3.2012 dalje 0,80% p.a.

Spremembe kreditnih poslov min max

50,00 EUR

150,00 EUR

200,00 EUR

200,00 EUR

100,00 EUR

GARANCIJSKO POSLOVANJE (izdaja garancij in kontragarancij)

Stroški odobritve in vodenja garancijskih poslov min max

250,00 EUR

250,00 EUR

      45,00 EUR četrtletno

Stroški izdaje garancij v tujih jezikih (angleščina, nemščina)

1.000,00 EUR

Spremembe garancijskih poslov min max

150,00 EUR

200,00 EUR

75,00 EUR

200,00 EUR

Garancijski posli - ostale storitve

Posredovanje garancije po SWIFTu, na željo stranke

 + dejanski stroški druge banke

 + dejanski stroški druge banke

 + dejanski stroški druge banke

Posredovanje garancije po SWIFTu preko vmesne banke, na željo stranke

 + dejanski stroški druge banke

 + dejanski stroški druge banke

 + dejanski stroški druge banke

KREDITNO IN GARANCIJSKO POSLOVANJE - ostali stroški

Pošiljanje opominov

PRIPRAVA POGODB, IZBRISNIH DOVOLJENJ, PREGLED DOKUMENTACIJE, OSTALO

120,00 EUR

20,00 EUR

100,00 EUR

Nadomestilo za potrjevanje IOP obrazcev * (na zahtevo stranke, revizorske hiše)

cena vsebuje 22% DDV

cena vsebuje 22% DDV

Banka enkrat letno izstavi IOP obrazce za kredit zaradi uskladitve stanja brez zaračunanega nadomestila. Navedena nadomestila se zaračunajo, ob vsaki izredni zahtevi za izstavitev IOP obrazca.

Vse tarife so v evrih. 

Cenik za kredite in garancijske posle stopi v veljavo 15.December 2022.

Izdelava izpisov, potrdil na zahtevo stranke

Vodenje kredita za projektno financiranje in sindicirane

25,00 EUR

Zahtevnejša potrdila (več kot 3 odprte postavke) 60,00 EUR

Manj zahtevna potrdila (do 3 odprtih postavk)

Obrestne mere in cene, navedene v tem dokumentu, se lahko spreminjajo glede na razmere na denarnem, kreditnem ali kapitalskem trgu ter glede na ukrepe državnih organov, spremembe zakonodaje oziroma ukrepe

Banke Slovenije in ECB, oziroma po vsakokratni odločitvi banke.

Predčasno odplačilo kredita

110,00 EUR

0,25% od zneska garancije

POSLOVANJE Z GOSPODARSTVOM

Strošek kompleksnejšega črpanja kredita 100,00 EUR/črpanje

Krediti v evrih

Krediti v evrih

kreditni posli, sklenjeni od 1.11.2020 dalje

5,00 EUR

CENIK ZA KREDITE IN GARANCIJSKE POSLE

BANKE SPARKASSE d.d.

6-mesečni euribor + pribitek

2% od zneska kredita

2% od zneska kredita

fiksna obresnta mera(ročnost do 24 mesecev)

Krediti v evrih

Krediti v tuji valuti

Vodenje kredita mesečno - kreditni posli, sklenjeni pred 1.3.2012

Vodenje kredita mesečno - kreditni posli, sklenjeni od 1.1.2021

Vodenje kredita

0,1% od zneska nezapadle glavniceMenjava valute pri kreditu v tuji valuti

od 0,25% od zneska nezapadle glavnice

15,00 EUR

2% od predčasno odplačanega zneska

2 % od kreditnega zneska

Spremembe kreditnih pogojev

(v primeru, da kredit na predvideni dan ne bo poplačan)Priprava obračuna

0,40% p.a.

250,00 EUR

2,10%

0,25% zneska garancijskega okvirja

4,50% p.a.

Izdaja Izjave o izdaji garancije - zavezujoča

Stroški odobritve

Stroški odobritve garancijskega okvirja

Stroški vodenja garancije

Stroški neizkoriščenega dela garancijskega okvirja

Pregled vzorca nestandardne garancije v tujem jeziku 

Sprememba pogojev garancije

Sprememba pogojev garancijskega okvirja

od 0,25% od zneska garancije

0,20% zneska garancijskega okvirja

150,00 EUR

Preklic oziroma predčasno vračilo garancije

Unovčenje garancije

0,10% od zneska garancije

1. za znesek garancije do 100.000,00 EUR

2. za znesek garancije od 100.000,00 do 500.000,00 EUR

3. za znesek garancije nad 500.000,00 EUR

1. za znesek garancije do 100.000,00 EUR

2. za znesek garancije od 100.000,00 do 500.000,00 EUR

3. za znesek garancije nad 500.000,00 EUR

Opomin 30,00 EUR

110,00 EUR

150,00 EUR

250,00 EUR

250,00 EUR

Pregled ocene vrednosti/cenitev 

Soglasja brez narave zemljiškoknjižnega dovolila

60,00 EUR

Izjava o izdaji izbrisne pobotnice

Izdaja izbrisne pobotnice

45,00 EUR

70,00 EUR

60,00 EUR

30,00 EUR

100,00 EUR

80,00 EUR

35,00 EUR

Priprava pogodbe za ustanovitev zastavne pravice brez notarskega zapisa

Priprava pogodbe o prevzemu dolga ali pristopa k dolgu

Nalog notarju za deponacijo listin 

Ureditev izbrisa zastavne pravice

Soglasja z naravo zemljiškoknjižnega dovolila

Izdaja izbrisne pobotnice v primeru projektnega financiranja

Zadnji opomin pred tožbo

Odpoved

55,00 EUR

45,00 EUR

55,00 EUR

od 100,00 EUR do 250,00 EUR

Priprava izjav na zahtevo stranke

Odstop od kreditne pogodbe (revolving, limit) 1 % od kreditnega zneska

Odstop od kreditne pogodbe pred črpanjem kredita

Pregled dokumentacije za izdajo izbrisne pobotnice - soglasja

* (v primeru, da cenitev ni naročena preko banke)

* (več kot 5 faktur)

BANKA SPARKASSE, d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana Cenik za kredite in garancijske posle pečiščen del (veljaven od 15.12.2022).xls


