
Pogodbene obresti 6-mesečni Euribor + pribitek

Zamudne obresti zakonsko predpisana zamudna obrestna mera

Faktoring provizija

2,00 % od bruto vrednosti odstopljene terjatve (kot osnova se upošteva vrednost 

fakture z DDV) oz. min. 3,50 EUR na posamezno odstopljeno terjatev

Minimalna faktoring provizija za prodajni faktoring 2.500,00 EUR p.a.

Druga nadomestila faktoringa

Nadomestilo za odobritev posla 2,00 % od višine odobrenega limita financiranja min. 350,00 EUR

Nadomestilo za podaljšavo pogodbe in veljavnosti limita 2,00 % od višine odobrenega limita financiranja min. 350,00 EUR

Nadomestilo za bonitetni pregled in vključitev dodatnega dolžnika iz 

Slovenije brez nadomestila

Nadomestilo za bonitetni pregled in vključitev dodatnega dolžnika iz tujine brez nadomestila

Nadomestilo za spremembo limita dolžnika iz Slovenije brez nadomestila

Nadomestilo za spremembo limita dolžnika iz tujine brez nadomestila

Nadomestilo za vključitev dodatnega dobavitelja oz. upnika brez nadomestila

Nadomestilo za spremembe pogodbenega razmerja - dopis min. 100,00 EUR

Nadomestilo za spremembe pogodbenega razmerja - dodatek min. 350,00 EUR

Nadomestilo za pošiljanje poročil 50,00 EUR mesečno

Opomini in izterjava

Nadomestilo za opominjanje stranke in dolžnika

                       1. Opomin 15,00 EUR

                       2. Opomin 25,00 EUR

                       3. Opomin 35,00 EUR

Unovčevanje menice 35,00 EUR

Pravni, sodni in ostali stroški povezani s poplačilom ali izterjavo terjatve po dejanskih stroških

Provizija dolžnikov po dejanskih stroških, ki jih zaračuna dolžnik

Ostalo

Nadomestilo za nujne transakcije in nakazila v tujino po ceniku Banke Sparkasse d.d.

Nadomestilo za poročila, izpise ali analize po naročilu stranke min. 50,00 EUR

Nadomestilo za upravljanje terjatev (poboti,..) 1,00 % od zneska min. 100,00 EUR

Nadomestilo za nekoriščen del odobrenega limita za reverzni faktoring 1,00 % na nekoriščen del p.a.

Nadomestilo za odstop od potrjene ponudbe od nadomestila za odobritev posla min. 50,00 %

Druga nadomestila po dejanskih stroških

Tarife za storitve stopijo v veljavo 1. 12. 2022. Vse tarife so v evrih in ne vključujejo DDV. Po veljavni zakonodaji predstavlja storitev faktoringa obdavčljivo dejavnost, zato se na vse 

storitve faktoringa obračuna davek na dodano vrednost po trenutno zakonsko veljavni stopnji.

TARIFA STORITEV factoring 

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

ukrepe Banke Slovenije in ECB, oziroma po vsakokratni odločitvi BANKE SPARKASSE d.d.

Financiranje

Faktorinška provizija

BANKA SPARKASSE, d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana Cenik Factoring poslov.xlsx


