Dokument z informacijami o
nadomestilih
Ime ponudnika računa:

Banka Sparkasse d.d.
Cesta v Kleče 15
1000 Ljubljana
Elektronska pošta: info@sparkasse.si
Telefon: 01 583 66 66
Spletni naslov: www.sparkasse.si

Naziv računa: Osnovni plačilni račun
 Ta dokument vsebuje informacije o nadomestilih za uporabo glavnih storitev, vezanih na
plačilni račun, in vam bo pomagal pri primerjavi teh nadomestil za druge račune.
 Nadomestila se lahko uporabljajo tudi za uporabo storitev, vezanih na račun, ki jih ni v tem
dokumentu. Popolne informacije so na voljo v vsakokrat veljavnem ceniku bančnih storitev
in sklepu o obrestnih merah Banke Sparkasse d.d., Pogodbi o vodenju transakcijskega
računa in Splošnih pogojih za vodenje transakcijskega računa in opravljanje plačilnih
storitev oziroma v drugih relevantnih dokumentih.
 Glosar izrazov, ki se uporabljajo v tem dokumentu, je na voljo brezplačno.

Storitev

Nadomestilo

Splošne storitve, vezane na račun
Odprtje računa
Vodenje računa [Nadomestilo
paketa Osnovni]

Brez nadomestila
Mesečno
Skupno (letno) nadomestilo
*Za potrošnike, ki so
prejemniki socialne pomoči/
varstvenega dodatka.

4,62/*1,47 EUR
55,44/*17,64 EUR

Zagotavljanje spletnega in /
ali mobilnega bančništva
[otvoritev dostopa]

Brez nadomestila

Zagotavljanje spletnega in /
ali mobilnega bančništva
[Aktivacija mobilne banke
M.Stik]

Brez nadomestila

Plačila (razen kartic)
Kreditno plačilo

Oddaja na blagajni
Interno [interna nakazila]
Eksterno - malo [do
50.000 EUR]

1,20 EUR
1,85 EUR
5,10 EUR
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Eksterno - veliko [nad
50.000 EUR]
Eksterno [nujni nalog]
Čezmejno ne-SEPA

10,00 EUR
0,18%, min.12,00
max 150,00 EUR

Elektronska banka [Net.Stik]
Interno [interna nakazila]
Eksterno - malo [do
50.000 EUR]
Eksterno - veliko [nad
50.000 EUR]
Eksterno [nujni nalog]
Čezmejno ne-SEPA
Direktna obremenitev
[SEPA DD]
Trajni nalog [Interni trajni
nalog]
Trajni nalog [Eksterni trajni
nalog]

Brez nadomestila
0,37* EUR
3,30 EUR
10,00 EUR
0,13%, min.6,69
max 150,00 EUR

0,26* EUR
Brez nadomestila
0,37* EUR
*

Stranka lahko opravi na
mesec skupno 8 transakcij
(domača in čezmejna kreditna
plačila do 50.000 EUR,
domača in čezmejna direktna
obremenitev SEPA DD, trajni
nalog), kjer se izvrševanje
omenjenih tipov transakcij
sešteva. V primeru, da stranka
v tekočem mesecu preseže 8
transakcij
se
navedene
storitve obračunavajo, kot
navedeno v ceniku pod
posamično storitvijo.

Kartice in gotovina
Izdaja debetne kartice
Dvig gotovine

Brez nadomestila
Debetna kartica
Bankomati v Sloveniji
državah Evroobmočja*

in

Brez nadomestila

Dvigi na bankomatih izven
držav Evroobmočja*
*Strošek se ne zaračunava za
dvige opravljene na
bankomatih Erste Group na
Hrvaškem, v Bosni in
Hercegovini, Srbiji, Črni gori,
Makedoniji, Češki Republiki,
Romuniji in Republiki
Moldaviji.

1%, min 2,50 max 15,00
EUR
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