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CENIK STORITEV SKB D.D. ZA PREBIVALSTVO
 

vrsta storitve cena v EUR minimum maksimum

1. Gospodarjenje z računom
1.1 Vodenje paketnega osebnega računa (mesečno)

1.1.1 Vodenje računa MOJ S paket 5,80 EUR

1.1.2 Vodenje računa MOJ M paket 9,80 EUR

1.1.3 Vodenje računa MOJ L paket 14,20 EUR

1.1.4 Vodenje računa Paket za mlade brezplačno

1.1.5 Vodenje računa ISIC paket brezplačno

1.2 Osebni račun

1.2.1 Odprtje računa brezplačno

1.2.2 Otvoritev več kot enega osebnega računa

• Odprtje drugega računa brezplačno

• Odprtje vsakega naslednjega računa brezplačno

1.2.3 Vodenje računa (mesečno)

• Vodenje Osebnega računa brezplačno

• Vodenje Standarnega osebnega računa* 2,90 EUR

• Vodenje Pokojninskega osebnega računa* 2,35 EUR

• Vodenje Zlatega osebnega računa* 5,20 EUR

• Vodenje Prestige osebnega računa* 8,30 EUR

• Vodenje Osnovnega osebnega računa* brezplačno

• Vodenje Gotovinskega osebnega računa* 2,90 EUR

• Vodenje dodatnega osebnega računa* 1,95 EUR

• Vodenje računa - osnovni plačilni račun 4,90 EUR

• Vodenje računa - osnovni plačilni račun, 
prejemniki socialne pomoči

1,47 EUR

* Ni več del redne ponudbe, velja le za že odprte račune.

1.2.4 Zapiranje računa

• Zaprtje računa (pred potekom 6 mesecev) 6,00 EUR

• Zaprtje računa (po izteku 6 mesecev) brezplačno 

• Zaprtje računa (smrt imetnika računa) brezplačno

• Zaprtje računa v primeru odpiranja katerega koli 
novega računa

brezplačno

1.2.5 Nadomestilo za nakazilo preostalih sredstev iz 
zaprtega računa na zbirni evidenčni račun banke 
(največ v višini razpoložljivega stanja na zaprtem 
osebnem računu) 

 5,00 EUR
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1.3 Varčevalni račun 

1.3.1 Odpiranje računa brezplačno

1.3.2 Vodenje računa brezplačno

1.3.3 Letni izpisek brezplačno

1.3.4 Zapiranje Varčevalnega računa zvestobe, PAPI 
varčevalnega računa zvestobe, Varčevalnega računa 
s ciljem in Varčevalnega računa dvojni plus zaradi 
odstopa ali predčasne odpovedi pogodbe

20,00 EUR

1.4 Polog gotovine (bankovci in kovanci)

1.4.1 Gotovina v EUR

Okence - bankovci (vplačila z bankovci na osebni 
račun)  

0,20%  min. 1,50 EUR 

Okence - kovanci (polog kovancev na osebni račun)  2,20% min. 2,00 EUR  

Bankomat - bankovci (polog na SKB bankomat) brezplačno

Okence - gotovina (polog bankovcev in kovancev na 
Paket za mlade)

brezplačno

Okence - gotovina (polog bankovcev in kovancev na 
PAPI varčevalni račun)*

brezplačno

Dvig kovancev na bančnem okencu nad 50 EUR   2,20%, min 5,00 EUR   

Najava dviga gotovine nad 10.000 EUR in stranka ne 
prevzame najavljene gotovine

30,00 EUR       

Menjava apoenov (vse kombinacije –bankovci, kovanci) 
– stranka, ki ima osebni račun SKB

2,20 % 5,00 EUR

Menjava apoenov (vse kombinacije –bankovci, kovanci) 
– stranka, ki nima osebnega računa SKB

3,00 % 5,00 EUR

*  Ni več del redne ponudbe, velja le za že odprte račune.

1.4.2 Odkup in prodaja efektivnih valut po menjalniškem 
tečaju Banke

 brezplačno

1.5 Avtomatski prenosi sredstev

1.5.1 Posamezna transakcija 0,24 EUR

1.6 Vezani depoziti

1.6.1 Predčasna prekinitev vezanega depozita 1,10 %  
od glavnice 

depozita

250,00 EUR

1.7 Nadomestilo za stanja sredstev na osebnih računih, 
varčevalnih računih in depozitih v valuti EUR (strošek 
se zaračuna mesečno)

brezplačno
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2. Kreditno plačilo in direktna obremenitev SEPA - v državi (velika in malo) in čezmejno (malo)
2.1 Plačilo s plačilnim nalogom

Kreditno plačilo okence 

• Kreditno plačilo okence - interno 2,70 EUR

• Kreditno plačilo okence - eksterno - malo 4,20 EUR

• Kreditno plačilo okence - interno in eksterno - 
veliko in nujni nalog

10,00 EUR

• Dodatno k ceni za plačilo na bančnem okencu 
zaradi plačila s kovanci nad 30 EUR

2 % 1,00 EUR

Kreditno plačilo - na bankomatu

• Kreditno plačilo avtomatsko na SKB bankomatu 0,55 EUR

• Kreditno plačilo avtomatsko na bankomatu drugih 
bank

0,95 EUR

Kreditno plačilo - elektronska in mobilna banka ter plačila odrejena prek tretjih ponudnikov plačilnih storitev

• Kreditno plačilo - elektronska in mobilna banka - 
interno na osebni račun pri SKB 

brezplačno

• Kreditno plačilo - elektronska in mobilna banka - 
interno na poslovni račun pri SKB 

0,40 EUR

• Kreditno plačilo - elektronska in mobilna banka - 
eksterno - malo

0,42 EUR

• Kreditno plačilo - elektronska in mobilna banka - 
interno in eksterno - veliko in nujni nalog

5,30 EUR

*  Za domače plačilne naloge do 50.000 EUR na račune bank, ki niso vključena v sistem SEPA se zaračuna  
nadomestilo za nujni nalog in plačilo nad 50.000 EUR.

2.1.1 Namen plačila

2.1.1.1 Plačilo za humanitarne namene brezplačno

2.1.1.2 Plačila na poravnalni račun banke brezplačno

2.2 Takojšnje plačilo

2.2.1 Takojšnje plačilo na račun odprt pri SKB brezplačno

2.2.2 Takojšnje plačilo na račun odprt pri drugi banki brezplačno
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2.3 Plačilne transakcije v SEK in RON

2.3.1 Kreditno plačilo v SEK in RON

• Kreditno plačilo v SEK in RON - okence 14,02 EUR

• Kreditno plačilo v SEK in RON - prek elektronske in 
mobilne banke

4,67 EUR

2.3.2 Prilivne transakcije brezplačno

2.3.3 Skrajšava datuma valutacije za vsak / en delovni dan - 
dodatno k točki 2.2

0,11 %  
od zneska

5,50 EUR

2.4 Obvestilo o neizvršenih plačilih 4,50 EUR

2.5 Trajni nalog

Interni trajni nalog brezplačno

Eksterni trajni nalog 0,50 EUR

2.6 Direktna obremenitev - interna in eksterna 0,30 EUR

Direktna obremenitev - interna za SKB plačilne kartice brezplačno

2.7 Sprememba datuma plačila direktne bremenitve, 
trajnega naloga

2,35 EUR

2.8 Izvršitev sodnih sklepov in sklepov FURS-a

2.8.1 Vsako posamično nakazilo sredstev 2,80 EUR

2.8.2 Strošek izvršitve sklepa o izvršbi (enkratno plačilo) 30,00 EUR

2.8.3 Strošek obračuna obresti po sklepu o izvršbi (enkratno 
plačilo, velja za izvršitev ali umik sklepa)

30,00 EUR

* Se ne obračuna v primeru, če se terjatev obrestuje od dne prejema in je sklep istega dne izvršen ali umaknjen.

2.8.4 Izvršitev sklepa o dedovanju - cena za dediča oziroma 
pooblaščene osebe s strani dediča (največ v višini 
razpoložljivega stanja na računu)

15,00 EUR

2.8.5 Strošek umika sklepa o izvršbi 10,00 EUR

2.9 Stroški postopka za vnovčitev domicilne menice  
(cena za menico)

18,00 EUR 
+ stroški 

plačilnega 
prometa
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3. Čezmejno kreditno plačilo ne-SEPA
3.1 Odlivne transakcije

3.1.1  Čezmejno kreditno plačilo ne-SEPA - okence

3.1.1.1 Čezmejno kreditno plačilo ne-SEPA - okence 
(prejemnik z računom v tujini v tujini)

14,02 EUR

3.1.1.2 Čezmejno kreditno plačilo ne-SEPA - okence 
(prejemnik z računom v drugi domači banki v tuji 
valuti)

14,02 EUR

3.1.1.3 Čezmejno kreditno plačilo ne-SEPA - okence (rezident 
z računom pri SKB v tuji valuti)

2,70 EUR

3.1.1.4 Čezmejno kreditno plačilo ne-SEPA - okence 
(nerezident z računom pri SKB)

2,70 EUR

3.1.2 Čezmejno kreditno plačilo ne-SEPA - elektronska in mobilna banka

3.1.2.1 Čezmejno kreditno plačilo ne-SEPA - elektronska in 
mobilna banka (prejemnik z računom v tujini v tujini)

5,00 EUR

3.1.2.2 Čezmejno kreditno plačilo ne-SEPA - elektronska in 
mobilna banka (prejemnik z računom v drugi domači 
banki v tuji valuti)

5,00 EUR

3.1.2.3 Čezmejno kreditno plačilo ne-SEPA - elektronska in 
mobilna banka (rezident z računom pri SKB)

0,42 EUR

3.1.2.4 Čezmejno kreditno plačilo ne-SEPA - elektronska in 
mobilna banka (nerezident z računom pri SKB)

0,42 EUR

3.2 Prilivne transakcije

3.2.1 Prejete po nalogu stranke druge domače banke ali iz 
tujine preko druge domače banke

brezplačno

3.2.2 Prejete iz tujine ali po nalogu stranke SKB brezplačno

3.3 Tuja gotovina

3.3.1 Polog tuje gotovine za plačilo

3.3.1.1 V dobro pravne osebe nerezidenta z računom v SKB 4,73 EUR

3.3.1.2 V dobro pravne osebe rezidenta z računom v SKB 4,73 EUR

3.3.1.3 V dobro fizične osebe nerezidenta z računom v SKB 4,73 EUR

3.3.1.4 V dobro fizične osebe rezidenta z računom v SKB 4,73 EUR

3.4 Dodatno k osnovnim cenam

3.4.1 Skrajšava datuma valutacije za vsak / en delovni dan - 
dodatno k točki 3.1

0,11 %  
od zneska

5,50 EUR

3.5 Ostale storitve

3.5.1 Stroški poizvedb, sprememb, dopolnitev, preklicev, 
vračil, popravkov, potrdil in podobno v zvezi z vsemi 
produkti navedenimi v točki 2 in 3 tega cenika za 
transakcije v SLO, EU in izven EU

15,00 EUR 
+ stroški 

drugih bank

3.5.2 Stroški tujih bank za plačilo v tujino z oznako “OUR” 
(vsi stroški za plačnika); poizveda o SEPA plačilu

stroški druge  
banke
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4. Digitalno bančništvo
4.1 Zagotavljanje spletnega bančništva, mobilnega bančništva in Flik aplikacije

4.1.1 Pristopnina* 10,00 EUR

4.1.2 Pristopnina za študente, dijake in šolarje brezplačno

4.1.3 Nadomestilo za uporabo (mesečno)* 0,90 EUR

4.1.4 Nadomestilo za uporabo (mesečno) za študente, dijake 
in šolarje

brezplačno

4.1.5 Izdaja in pošiljanje potrdila o plačilu preko SKB NET-a 
ali MOJ@SKB po pošti

1,20 EUR

* ne velja za imetnike MOJ S, MOJ M ali MOJ L paket

4.2 Storitev e-račun*

4.2.1 Prejem e-računa

4.2.1.1 Prejet e-račun brezplačno

4.2.1.2 Oddana e-prijava/e-odjava brezplačno

4.2.1.3 Prejeta e-povratnica na oddano e-prijavo/e-odjavo brezplačno

4.2.1.4 Mesečno nadomestilo za uporabo storitve e-račun brezplačno

* Storitev e-račun je na voljo samo uporabnikom SKB NET-a.

5. Kartični plačilni instrumenti
5.1 Izdaja debetne kartice Visa

5.1.1 Mesečna uporabnina za kartico Osebnega računa 2,50 EUR

5.1.2 Izdaja debetne kartice Visa - imetniku računa brezplačno

5.1.3 Izdaja nove kartice pooblaščeni osebi in izdaja kartice 
pooblaščeni osebi po poteku veljavnosti obstoječe kartice

10,00 EUR

5.1.4 Redna obnova kartice imetniku računa po poteku 
veljavnosti obstoječe kartice

brezplačno

5.1.5 Zamenjava ali ponovna izdelava kartice* 10,00 EUR

*  Se ne zaračuna samo v primeru zlorabe kartice, v vseh ostalih primerih kot je npr. izguba, kraja, poškodba ali uničenje, se kartica 
zaračuna.

5.1.6 Aktiviranje kartice za uporabo na POS terminalih 
(enkratna cena, ki se zaračuna samo za gotovinske 
račune)**

10,00 EUR

** Ni več del redne ponudbe, velja le za že odprte račune.

5.1.7 Ponovna dodelitev osebnega gesla (PIN) 10,00 EUR
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5.1.8 Dvig gotovine na bankomatih s kartico v državi ali čezmejno

• Dvig gotovine z debetno kartico - na lastnih 
bankomatih in sodelujočih bank 

brezplačno

• Dvig got.z debetno kartico-bankomat drug.
ponudnika plač. storitev v SLO in EU (EUR plačilno 
sredstvo)

-  Dvig got.z debeto kartico-bankomat drug. 
ponudnika plač. storitev v SLO in EU ( EUR plač. 
sredstvo)

 0,73 EUR

-  Dvig got.z debetno kartico PAPI-bankomat drug.
ponudnika plač. storitev v SLO in EU (EUR plač.
sredstvo)***

brezplačno

-  Dvig got.z debetno kartico ISIC-bankomat drug.
brezplačno ponudnika plač. storitev v SLO in EU 
(EUR plač. sredstvo)***

brezplačno

-  Vsi dvigi z Visa Platinum debetno kartico in 
Visa Platinum debetno kartico za privatno 
bančništvo 

brezplačno

-  Dvig got. z debetno kartico-bankomat drug. 
ponudnika plač. storitev izven EU in v EU (EUR ni 
plač.sredstvo)

1,1 %  
od zneska

2,50 EUR 22,50 EUR

*** Ni več del redne ponudbe, velja za že odprte račune.

5.1.9 Dvig got. z deb. kartico na okencu drug. Ponu. Plač. 
Stor.- v SLO in EU (EUR plač. Sred.) ter izven EU in v EU 
(EUR ni plač. Sred.)«

1,1 %  
od zneska 

2,50 EUR 22,50 EUR

5.1.10 Vpogled v stanje računa na bankomatu:

• SKB in sodelujočih bank brezplačno

• drugih bank v Sloveniji 0,55 EUR

• drugih bank v EU območju, kjer je EUR plačilno 
sredstvo ter izven EU in v EU območju, kjer EUR ni 
plačilno sredstvo

0,80 EUR

5.2 Kreditne kartice

5.2.1 Sprememba višine limita na kartici 6,00 EUR

5.2.2 Odobritev začasnega limita na kartici 6,00 EUR

5.2.3 Sprememba višine limita na kartičnem računu 6,00 EUR

5.2.4 Sprememba % poravnave - izdelava nove kartica 10,00 EUR

5.2.5 Ponovna dodelitev osebne številke (PIN) 10,00 EUR

5.2.6 Izdaja nove kartice pred potekom veljavnosti obstoječe 
kartice*

10,00 EUR

*  Se ne zaračuna samo v primeru zlorabe kartice, v vseh ostalih primerih kot je npr. izguba, kraja, poškodba ali uničenje, se kartica 
zaračuna.
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5.2.7 Dvig gotovine s kreditno kartico, vključno s kartico 
z odloženim plačilom, v državi ali čezmejno in na 
bankomatu v tretji državi

6,00 % 14,00 EUR

5.2.8 Dostava kartice v tujino na zahtevo imetnika kartice dejanski stroški

5.2.9 Druge provizije in stroški pri poslovanju po pravilih Visa

5.2.10 Letno zavarovanje proti zlorabi:**

• za klasično kartico Visa** 12,00 EUR

• za Visa Platinum kartico** brezplačno

**Ni več del redne ponudbe, velja le za obstoječe stranke, ki so prešle iz Mastercard kartice v Visa kreditno kartico in iz Zlate Mastercard 
kartice v Visa Platinum kreditno kartico.

5.2.11 Strošek obroka 1,50 EUR

5.3 Izdaja kreditne kartice, vključno s kartico z odloženim plačilom (Visa)

5.3.1 Visa kartica

5.3.1.1 Članarina (mesečno) - Visa 2.40 EUR

• Članarina (mesečno) - dodatna kartica Visa 2.40 EUR

• Članarina (mesečno) - kartica za uporabnike ISIC 
paketa in Paketa za mlade - Visa

50% cene iz 
točke 5.3.1.1

• Članarina (mesečno) - kartica za uporabnike ISIC 
računa in računa za mlade - Visa*

50% cene iz 
točke 5.3.1.1

5.3.1.2 Članarina (letno) * 54,00 EUR

• članarina dodatna kartica (letno) 54,00 EUR

* Ni več del redne ponudbe, velja le za obstoječe stranke, ki so prešle iz Mastercard kartice.

5.3.2 Visa Platinum

5.3.2.1 Mesečna članarina   6,00 EUR

• dodatna kartica 6,00 EUR

• dodatna klasična kartica** 2,00 EUR

** Ni več del redne ponudbe, velja le za že izdane kartice.  

5.3.2.2 Članarina (letno) 84,00 EUR

• Članarina dodatna kartica (letno) 84,00 EUR

* Ni več del redne ponudbe, velja le za obstoječe stranke, ki so prešle iz Zlate Mastercard kartice.

5.3.3 Dvig gotovine s kartico tujega izdajatelja na SKB 
bankomatu*

3,95 EUR

* Velja od uvedbe rešitve.
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6. SMS obveščanje
6.1 Varnostni SMS

6.1.1 Visa debetna kartica - mesečna naročnina

6.1.1.1 Visa debetna kartica 1,70 EUR

6.1.1.2 PAPI Visa debetna kartica, SKB ISIC debetna kartica, 
Visa debetna kartica za mlade*

brezplačno

6.1.2 Visa kartica z odloženim plačilom ali kreditna kartica - 
mesečna naročnina

1,40 EUR

6.2. Info SMS

6.2.1 Mali info SMS 1,90 EUR

6.2.2 Veliki info SMS 2,10 EUR

6.2.3 Info SMS po izbiri 2,30 EUR

7. Financiranje
7.1 Sklenitev kreditnega posla

7.1.1 Kratkoročni kredit* 1,70 % 
od zneska 

odobrenega 
kredita

50,00 EUR 250,00 EUR

7.1.2 Prekoračitev (limit)

7.1.2.1 Redni limit brezplačno

7.1.2.2 Izredni limit (do 12 mesecev) na osebnem računu 2,20 % 
od zneska 

odobrenega 
limita

12,00 EUR

7.1.2.3 Izredni limit na osebnem računu za mlade in ISIC 
osebnem računu za študente**

brezplačno

* Za sklenjene pogodbe in kreditne pisne vloge prejete do vključno 16. 12. 2022.
** Ni več del redne ponudbe, velja za že odprte račune.

7.1.3 Prekoračitev

7.1.3.1 Prekoračitev stanja - mesečno vodenje 0,20 % 
od zneska 

odobrenega 
kredita

1,00 EUR

7.1.4 Dolgoročni kredit*
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7.1.4.1 Dolgoročni potrošniški kredit 1,70 % 
od zneska 

odobrenega 
kredita

50,00 EUR 250,00 EUR

7.1.4 .2 Stanovanjski kredit

zavarovanje s hipoteko 1,70 % 
od zneska 

odobrenega 
kredita

80,00 EUR 600,00 EUR

zavarovanje pri zavarovalnici, ostale oblike zavarovanj 1,70 % 
od zneska 

odobrenega 
kredita

80,00 EUR 600,00 EUR

* Za sklenjene pogodbe in kreditne pisne vloge prejete do vključno 16. 12 .2022.

7.2 Nadomestila za izvedbo zavarovanja s hipoteko:

7.2.1 Cenitev nepremičnine (zaračuna se ob sklenitvi kreditnega posla):

7.2.1.1 zemljišča (kmetijska, gozdna in stavbna) 244,00 EUR

7.2.1.2 stanovanja 244,00 EUR

7.2.1.3 hiše, poslovni prostori do 120 m2, počitniški objekti 366,00 EUR

7.2.1.4 hiše v gradnji, 488,00 EUR

7.2.1.5 kmetije, poslovni prostori nad 120 m2, ostalo dejanski stroški

7.2.2 Cenitev nepremičnine (zaračuna se ob nesklenitvi kreditnega posla, vsebuje 22 % DDV): 

7.2.2.1 zemljišča (kmetijska, gozdna in stavbna) 297,68 EUR

7.2.2.2 stanovanja 297,68 EUR

7.2.2.3 hiše, poslovni prostori do 120 m2, počitniški objekti 446,52 EUR

7.2.2.4 hiše v gradnji, 595,36 EUR

7.2.2.5 kmetije, poslovni prostori nad 120 m2, ostalo dejanski stroški

7.2.2.6 Poročilo o pregledu dokumentacije in ogledu - cenilec 
ugotovi tveganja, ki niso sprejemljiva za banko 
in ne izvede celotnega poročila o oceni vrednosti 
nepremičnine

dejanski stroški 
vendar ne več 

kot 50% cenitve 
iz točk 7.2.2.1 – 
7.2.2.5, največ 

305,00 EUR

7.2.3 Nadomestilo za izvedbo zavarovanja z nepremičnino:

7.2.3.1 pregled dokumentacije, pravno mnenje in zastopanje 
banke na naroku (tudi če je pogodbena hipoteka in ni 
v notarski obliki) – zaračuna se ob sklenitvi kreditnega 
posla* 

122,00 EUR
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7.2.3.2 pregled dokumentacije, pravno mnenje, stranka na 
naroku ne sklene pogodbe (vsebuje 22 % DDV)

89,30 EUR

7.2.3.3 pregled dokumentacije, pravno mnenje, stranka ne 
sklene pogodbe (vsebuje 22 % DDV)

74,42 EUR

* Za sklenjene pogodbe in kreditne pisne vloge prejete do vključno 16. 12. 2022.

7.3 Podaljšanje roka porabe kredita na željo kreditojemalca (ko je pogodba že podpisana)*

7.3.1 Podaljšanje roka porabe kredita na željo 
kreditojemalca 
(ko je pogodba že podpisana) - brez priprave aneksa

1,10 % od 
zneska kredita, 
ki ni porabljen 
do pogodbeno 

določenega 
roka za vsak 
polni mesec 
podaljšanja

20,00 EUR 500,00 EUR

7.3.2 Podaljšanje roka porabe kredita na željo 
kreditojemalca 
(ko je pogodba že podpisana) - s pripravo aneksa

1,10 % od 
zneska kredita, 
ki ni porabljen 
do pogodbeno 

določenega 
roka za vsak 
polni mesec 
podaljšanja

100,00 EUR 500,00 EUR

* Za sklenjene pogodbe in kreditne pisne vloge prejete do vključno 16. 12. 2022.

7.4 Odplačevanje kreditov

7.4.1 Predčasno odplačilo kredita (v celoti ali delno) 

7.4.1.1 Poplačilo kredita, odobrenega do 23. 8. 2000, v 
odplačilu

1 % od zneska 
predčasnega 

plačila

10,00 EUR

7.4.1.2 Izdelava obračuna zneska predčasnega odplačila 
kredita odobrenega od 23. 8. 2000 - 7. 8. 2010

 1/2 stroška 
odobritve kredita 

plačanega 
ob podpisu 

pogodbe*

*  Nadomestilo ne velja za kredite, zavarovane s hipoteko, odobrene od 23. 8. 2000 do 7. 5. 2004, za katere velja  
cena iz točke 7.4.1.1. in vse kredite, če je kredit poplačan v zadnjem mesecu pred zapadlostjo kredita.

7.4.1.3 Nadomestilo za predčasno (delno ali v celoti) odplačilo 
kredita s spremenljivo (sestavljeno nominalno) 
obrestno mero, odobrenega  
od 7. 8. 2010 dalje

brezplačno
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7.4.1.4 Nadomestilo za predčasno odplačilo kredita s fiksno 
(enovito nominalno) obrestno mero, odobrenega od 
7.8.2010 dalje in kadar so izpolnjeni spodnji pogoji:

• če je vsota predčasnih odplačil v dvanajstih 
mesecih manj kot 10.000 EUR

brezplačno

• Če je vsota predčasnih odplačil v dvanajstih 
mesecih več kot 10.000 EUR, preostanek 
odplačilne dobe je več kot eno leto

1% od zneska 
predčasno 
odplačane 

glavnice toda 
ne več kot 

bi v primeru 
pogodbeno 

dogovorjene 
dinamike 

odplačevanja 
plačila obresti 
za obdobje od 

dne predčasnega 
odplačila do 

zapadlosti 
kredita

• Če je vsota predčasnih odplačil v dvanajstih 
mesecih več kot 10.000 EUR, preostanek 
odplačilne dobe je manj kot eno leto

0,5 % od zneska 
predčasno 
odplačane 

glavnice toda 
ne več kot 

bi v primeru 
pogodbeno 

dogovorjene 
dinamike 

odplačevanja 
plačila obresti 
za obdobje od 

dne predčasnega 
odplačila do 

zapadlosti 
kredita

7.4.2 Spremembe na zahtevo kreditojemalca***

7.4.2.1 • spremembe datuma in/ali načina odplačevanja 
kredita*

50,00 EUR

7.4.2.2 • sklenitev aneksa (sprememba odplačilne dobe**, 
načina zavarovanja kredita, reprogramiranja, 
prevzem dolga)

250,00 EUR

7.4.2.3 • sklenitev aneksa za spremembo višine obrestne 
mere

250,00 EUR

* Ne velja v primeru brezposelnosti, upokojitve, zavrnitve odtegovanja od plače ali spremembe datuma plače s strani  delodajalca.                                
* * Ne velja za kredite s spremenljivo obrestno mero odobrene po 7. 8. 2010, če je to posledica predčasnega odplačila.
***Za sklenjene pogodbe in kreditne pisne vloge prejete do vključno 16. 12. 2022.
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7.4.3 Izdaja zemljiško knjižnih dovoljenj in soglasij (izbrisne 
pobotnice, ostala dovoljenja, soglasja)

55,00 EUR

*  Nadomestilo se ne zaračunava za stanovanjske in za vse kredite zavarovane preko zavarovalnice Triglav 

7.5 Strošek vodenja kredita

7.5.1  Posli za sklenjene pogodbe in prejete kreditne pisne vloge do vključno 16. 12. 2022.

7.5.1.1 za kredite od 0 do 120 mesecev* - mesečno 3,20 EUR/mesec

*  Nadomestilo se ne zaračunava za stanovanjske in za vse kredite zavarovane preko zavarovalnice Triglav. 

7.5.2 Posli za sklenjene pogodbe na podlagi prejete  kreditne pisne vloge od vključno 17. 12. 2022. 

7.5.1.1 za potrošniške kredite - mesečno  5,20 EUR  

7.5.2.2 za stanovanjske kredite - mesečno 3,20 EUR

7.6 Stroški za prenos skupnega zneska kredita v 
odplačevanje (gotovinsko ali namensko črpanje 
kredita prek plačilnih nalogov, ne glede na število)

brezplačno

7.7 Separatna obravnava predloga s strani zavarovalnice 10,00 EUR

8. Druge storitve
8.1 Ostalo

8.1.1 Stroški opomina

8.1.1.1 Stroški opomina za kredite, nedovoljena prekoračitev limita, nedovoljeno negativno stanje na osebnem računu

• 1. opomin* 2,70 EUR

• 2. opomin* 5,40 EUR

• Odpoved od pogodbe* 8,70 EUR

*  Strošek posameznega opomina se lahko zaračuna samo do višine izračunanih zamudnih obresti, ki tečejo od trenutka neizpolnitve 
zapadle obveznosti.

8.1.1.3 Drugi opomini (kartice...) 6,70 EUR

8.1.2 Izdaja raznih potrdil in izjav:

• Izdelava izjave/potrdila o poslovanju stranke 
z banko - na željo stranke (plačilni nalogi, 
depoziti,….)

5,50 EUR

• Ostali dokumenti komitentovega bančnega 
poslovanja na njegovo zahtevo (račun, SLIP, 
ponovna izdeleva izpiska*….)

5,00 EUR
+ 1,00 EUR za 

stran

* ne velja za uporabnike, ki prejemajo izpiske na SKB NET

8.1.3 Poizvedbe o osebnem računu

Odgovor banke na poizvedbo o podatkih in številki 
enega imetnika OR pri banki (cena vsebuje 22 % DDV)

9,00 EUR
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Za vsak dodatni OR z navedbo podatkov o imetniku in 
številki računa (dodatno)(cena vsebuje 22 % DDV)

2,00 EUR

8.1.4 Izdelava knjigovodske kartice ali stanja računa/kredita 
na zahtevo komitenta

9,80 EUR

8.1.5 Priprava in izdaja potrdila o prilivih na osebni račun za pridobitev posojila pri drugi banki:

• za 6 mesecev 16,30 EUR

• za 12 mesecev 21,70 EUR

8.1.6 Izračun obresti za potrebe komitentovega bančnega 
računa in izdelava načrta za odplačevanje kredita na 
željo stranke*

11,95 EUR

8.1.7 Sporočila na zahtevo stranke (vezano na posel) - cena 
na stran:

• poslana po telefaksu 4,90 EUR

• skenirano in poslano po elektronski pošti 4,90 EUR

8.1.8 Izdelava izjave/potrdila o poslovanju stranke z banko - 
na željo stranke

5,50 EUR

8.1.9 Prevod izjave/potrdila v angleški jezik - na željo 
stranke

3,30 EUR

8.2 Izdelava ekspertnih mnenj - cena za uro  
(22 % DDV je vključen v ceno)

35,00 EUR


