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Urnik plačilnih storitev
(velja za pravne osebe, imetnike zasebnih dejavnosti, civilnopravne osebe in prebivalstvo)

1. Domače plačilne transakcije v EUR
Vrsta plačila
Način plačila

Plačilni nalog, nujni plačilni nalog in trajni
nalog na račun pri drugi banki

Plačilni nalog, trajni nalog na račun pri banki
SKB (interna plačila)

Bančno okence

do 16.00 ure

Delovni čas poslovalnice

do 14.30 ure

do 16.00 ure

 SKB NET

do 16.00 ure

do 19.00 ure

 PRO SKB NET*

do 16.00 ure

do 19.00 ure

 MULTI SKB NET*

do 16.00 ure

do 19.00 ure

 SOGECASH

do 15.30 ure

do 15.30 ure

Bankomat:
 Bankomat SKB (depozitna enota)

Elektronsko bančništvo:

SKB TEL telefonsko bančništvo

do 16.00 ure

do 19.00 ure

DNT - Dnevno nočni trezor

do 8.00 ure

do 8.00 ure

V tabeli so navedene ure, ko banka še sprejema plačilne naloge, da se plačila izvedejo še isti dan.
* Za plačilne naloge oddane v paketu po 15.30 uri (do 16.00 ure) banka ne zagotavlja izvršitve isti dan.

2. Direktne obremenitve
Zagotavljanje kritja na računu plačnika na dan bremenitve
Direktna obremenitev SEPA

do 7.30 ure

Posredovanje podatkov
Direktna obremenitev SEPA

Tri delovne dneve pred datumom valute obremenitve

3. Unovčevanje menic in izvršnic
Način, kraj in ura prejema menic in izvršnic na unovčenje
Osebno

V tajništvu PE Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana

do 12.00 ure

Po pošti

Naslov: SKB d.d. Ljubljana, Sektor plačilni promet in elektronske poti
Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana

do 12.00 ure

Menica je lahko predložena na unovčenje:
 največ 5 delovnih dni pred dnem dospelosti,
 do 12. ure na dan dospelosti,
 na enega od dveh delavnikov takoj za dnem dospelosti.

Izvršnica je lahko predložena na unovčenje, ko:
 je obveznost iz izvršnice dospela,
 od dospelosti iz izvršnice niso pretekla več kot tri leta.
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4. Čezmejne in druge plačilne transakcije ter plačilne transakcije v tujih valutah
 Odlivne transakcije

Čezmejne plačilne transakcije* in druge plačilne
transakcije

Plačilne transakcije v tujih valutah na račune v
Sloveniji in konverzija na računih pri banki

Ura prejema plačilnega
naloga

Datum valutacije

Ura prejema plačilnega
naloga

Datum valutacije

do 13.00 ure

Do 2 delovna dneva

do 13.00 ure

Isti delovni dan

Elektronski plačilni nalog do 15.00 ure

Do 2 delovna dneva

do 15.00 ure

Isti delovni dan

Papirni plačilni nalog

* čezmejne plačilne transakcije v EU+Islandija, Liechtenstein, Norveška v valutah: EUR, GBP, SEK, NOK, CZK, HUF, DKK, PLN, RON
 Prilivne transakcije

Čezmejne plačilne transakcije* in druge plačilne
transakcije

Plačilne transakcije v tujih valutah na račune v
Sloveniji

Plačilna transakcija z
datumom valutacije:

Ura prejema plačilnega
naloga

Datum odobritve računa

Ura prejema plačilnega
naloga

Datum odobritve računa

Isti ali prihodnji datum
valutacije

do 15.00 ure

Na datum valutacije

do 15.00 ure

Na datum valutacije

Na datum prejema

do 15.00 ure

Na datum prejema

Pretekli datum valutacije do 15.00 ure

Pri prejemu plačila iz tujine z navedenim datumom valutacije na dela prost dan je datum valutacije naslednji delovni dan. Delovni dnevi in poslovni
čas banke za plačilni promet s tujino potekajo od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure.
Nalog za valute različne od EUR z naročenim datumom valutacije isti delovni dan lahko banka obdela tudi naslednji delovni dan oziroma z valutacijo
naslednji delovni dan v primeru, da izbrani plačilni sistem za tujo valuto ne omogoča več obdelave nalogov z valutacijo isti dan.

5. Urnik Sistema za izmenjavo e-računov
Posredovanje e-računov in ostalih dokumentov med udeleženci Sistema za izmenjavo e-računov tako interno v okviru banke SKB kot v
okviru (med)bančne infrastrukture izvajamo po naslednjem urniku:
E-dokument

Prejem v banko

Posredovanje

e-račun, e-prijava oz. e-odjava, e-povratnica na e-prijavo oz.
e-odjavo, dostavnica o dostavi oz. ne-dostavi osnovnih dokumentov

do 16.00 ure

isti delovni dan

po 16.00 uri

najkasneje naslednji delovni dan

Veljavnost: od 21. 11. 2016
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