SKUPAJ BOMO RASLI,
SE RAZVIJALI IN
USPEVALI.

OSEBNI RAČUNI
POSEBNOSTI ZA
VSE OSEBNOSTI
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Visa debetne kartice osebnih računov
Z njimi plačujete tudi brezstično – brez fizičnega kontakta
med plačilno kartico in POS-terminalom.
Znak za brezstično plačevanje
je dobro viden na
POS-terminalu, SKB kartica pa je opremljena z znakom .

Med nas ste vabljeni vsi, z vsemi željami in potrebami, sanjami
in resničnimi situacijami, idejami in vprašanji. Dobrodošli v
družino zanesljivih, prilagodljivih in spodbudnih.

Osebni račun
Z odprtjem osebnega računa vam ponujamo več!
Če postanete naša stranka in odprete osebni račun, s katerim
poslujete, vam zagotovimo osebnega bančnika in osebni pristop.

1234 5678 9012 3456

1234 5678 9012 3456
IME PRIIMEK
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IME PRIIMEK

Osebni račun je transakcijski račun za fizične osebe, ki omogoča
preprosto in pregledno upravljanje finančnih sredstev, ne glede na
kraj, čas, način ali valuto poslovanja.
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Z osebnim računom pridobite:
PAPI osebni račun za mlade

Standardni, Pokojninski in
Osebni račun za mlade

brezstično Visa debetno kartico, ki je mednarodno veljavna
plačilna kartica;
možnost limita, ki vam omogoča prekoračitev pozitivnega
stanja na osebnem računu;
možnost izbire plačilno-kreditnih kartic (MasterCard ali
Visa), ki vam omogočajo plačevanje blaga in storitev doma
in po svetu;

1234 5678 9012 3456
05/11/1998
UNIVERZA
IME PRIIMEK
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osebnega bančnika za vse nasvete in lažje finančno
poslovanje;

ISIC osebni račun za študente

brezplačno nezgodno zavarovanje;

1234 5678 9012 3456
IME PRIIMEK

Zlati osebni račun

!

1234 5678 9012 3456
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IME PRIIMEK

možnost izbire številnih bančnih produktov oz. storitev
(odločite se lahko za vezavo denarnih sredstev, varčevalne
račune, kredite, plačilne instrumente, Sodobne bančne poti).
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Prestige osebni račun

Za prijavo zlorabe ali izgube kartice pokličite (24 ur na
dan) telefonsko številko +386 1 471 50 90.

Več na: www.skb.si/osebne-finance/osebni-racuni

4

5

Posebnosti za vse osebnosti

Zlati osebni račun

Standardni osebni račun

Zlati osebni račun je namenjen strankam, ki od svojega
osebnega računa pričakujejo več. Nudi vam vrsto prednosti,
saj omogoča višji limit ter višje zavarovalne vsote za nezgodno
zavarovanje.

Standardni osebni račun je namenjen osebam, starejšim od 15
let, ki imajo redne prilive.

Prestige osebni račun
Pokojninski osebni račun
Pokojninski osebni račun je namenjen osebam, ki so se
upokojile in na svoj osebni račun prejemajo pokojnino.

Prestige osebni račun je namenjen strankam, ki razpolagajo z
večjim finančnim premoženjem v banki ali imajo višje redne
prilive. Skupaj s Prestige VISA debetno kartico vam omogoča
višji limit, višje zavarovalne vsote za nezgodno zavarovanje,
brezplačne dvige na bankomatu drugih bank v Sloveniji in tujini,
kjer je plačilno sredstvo evro ter vrsto drugih ugodnosti. Poleg
osebnega bančnika, ki bo z vami razvil dolgoročni partnerski
odnos, boste kot imetnik Prestige osebnega računa lahko
pridobili tudi Zlato VISA Prestige kartico pod posebno ugodnimi
pogoji.
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PAPI osebni račun

ISIC osebni račun za študente

PAPI osebni račun je namenjen otrokom od rojstva do 12. leta
starosti.

ISIC osebni račun je namenjen študentom, od 18 leta
starosti, pa vse dokler imajo status študenta. Račun ima vse
lastnosti osebnega računa za mlade z brezplačnim nezgodnim
zavarovanjem ter še dodatne prednosti. Najpomembnejša
prednost ISIC osebnega računa pa je povezanost računa z
ISIC VISA debetno kartico - kartico številnih ugodnosti in
popustov.

Z brezplačnim PAPI osebnim računom najmlajši skozi zabavo
in igro spoznavajo pomen varčevanja in odgovornosti do svojih
prihrankov.

Osebni račun za mlade
Osebni račun za mlade je namenjen mladim, starim od 12 do
27 let, ki imajo status osnovnošolca, dijaka ali študenta.
Račun za mlade je brezplačen, mladim pa SKB ponuja tudi
posebne popuste pri dodatnih storitvah, brezplačno nezgodno
zavarovanje (za starejše od 14 let) in ugodne kredite.

Osebni račun za nerezidente

.

Osebni račun za nerezidente je namenjen:
fizičnim osebam, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki
Sloveniji ali nimajo veljavnega dovoljenja (za delo oz. za
bivanje v Sloveniji), z veljavnostjo najmanj 6 mesecev, ne
glede na državljanstvo;

.

tujim državljanom, ki začasno bivajo v Sloveniji kot zaposleni
na diplomatskih in konzularnih predstavništvih, ter njihovim
družinskim članom, ne glede na trajanje njihovega bivanja v
Sloveniji.
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Mednarodna uporabnost vaših debetnih kartic

Zavarovanje na osebnem računu

Skupaj z osebnim računom dobite tudi brezstično Visa
debetno kartico. Kartica ni le identifikacijski element, s katerim
v banki izkazujete svojo istovetnost, temveč je tudi mednarodno
veljavna plačilna kartica, ki vam omogoča varno in udobno
negotovinsko plačevanje. Vašo kartico sprejme na desetine
milijonov prodajnih mest z oznako Visa v več kot 200 državah
sveta!

V SKB smo za vse starostne skupine: mlade, aktivne in starejše,
poskrbeli, da so z odprtjem osebnega računa tudi avtomatsko
in brezplačno zavarovani za primer nezgodne smrti.
Zavarovanje na osebnem računu je tako namenjeno imetnikom
standardnega in pokojninskega osebnega računa, osebnega
računa za mlade (starejše od 14 let) ter ISIC osebnega računa.

Prednosti VISA debetne kartice:

Če odprete Zlati ali Prestige osebni račun, pa ste zavarovani
za še višje zavarovalne vsote za primer nezgodne smrti in tudi za
primer nezgodne invalidnosti od 0 % naprej.

.
.
.

brezstično plačevanje - hitro, brez dotika in varno;
 egotovinsko plačevanje doma in v tujini na prodajnih
n
mestih, označenih z znakom Visa;
dvig gotovine z osebno številko PIN na vseh bankomatih
in na vseh okencih SKB ali bankah doma in v tujini,
označenih z znakom
;

.
.
.

 ostop do sredstev na računu 24 ur na dan, vse dni v
d
letu in kjer koli po svetu;
 nostavno in varno nakupovanje prek spleta s storitvijo
e
Verified by VISA (3-D Secure);
 a SKB bankomatih lahko opravite pologe gotovine in
n
plačate plačilne naloge, napolnite račun svojega
mobilnega telefona, po želji spremenite tudi svojo osebno
številko (PIN);

.
.
.

za kartico ni plačila pristopnine in članarine;
 arnost na vsakem koraku, saj limite za bankomat, POSv
terminal in spletne nakupe določite sami;
 arno poslovanje, ker je kartica opremljena s čipom,
v
nakupe pa potrdite z vnosom osebne številke PIN.

Več na: www.skb.si/osebne-finance/kartice
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Limit na osebnem računu

Enostavnost poslovanja

Z možnostjo prekoračitve pozitivnega stanja na osebnem
računu vam omogočamo hiter dostop do dodatnih finančnih
sredstev. Imetniku osebnega računa lahko odobrimo redni ali
izredni limit.

Z uporabo plačilnih instrumentov si lahko poenostavite bančno
poslovanje in povečate varnost poslovanja.

Redni limit je dovoljena prekoračitev pozitivnega stanja na
osebnem računu, ki ga banka odobri ob prvem rednem
mesečnem prilivu na osebni račun. Višina rednega limita je
odvisna od vrste osebnega računa.
Izredni limit je dovoljena prekoračitev pozitivnega stanja
na osebnem računu, ki je višji od zneska rednega limita in
vam omogoča na preprost način pridobiti dodatna denarna
sredstva.
Več na:
www.skb.si/osebne-finance/krediti/limiti-na-osebnem-racunu

Plačilno-kreditne kartice
V SKB lahko izbirate tudi med različnimi mednarodnimi
brezstičnimi
plačilno-kreditnimi
karticami
Visa
in
MasterCard. Obe kartici sta po svetu zelo razširjeni in se vam
prilagajajo glede na vaš življenjski stil, način nakupovanja in
vašim izbranim trenutkom za razvajanje. Izbirate lahko med Visa
ter MasterCard plačilno-kreditnimi karticami, s katerimi lahko
brez gotovine varno nakupujete ali potujete, plačujete in odložite
plačila na pozneje.
Več na: www.skb.si/osebne-finance/kartice

Univerzalni plačilni nalog (UPN) je standardiziran plačilni
nalog, ki se uporablja za vsa domača in čezmejna plačila v evrih
ter za polog in dvig gotovine. Z UPN je mogoče plačevati v vseh
poslovalnicah, na bankomatih ali prek elektronskega bančništva
SKB NET.
Direktna obremenitev je plačilna storitev, pri kateri prejemnik
plačila na podlagi plačnikovega soglasja odredi plačilno
transakcijo za obremenitev plačnikovega računa. Z njo
negotovinsko poravnate obveznosti, kot so plačila stroškov
električne energije, komunalnih storitev, telefona, članarine,
odplačila kreditov, porabo po kreditih in plačilnih karticah,
zavarovalnih premij ipd.
Trajni nalog je kreditni plačilni instrument, s katerim plačnik
– uporabnik računa – pooblasti banko, da poravna njegove
obveznosti, ki se ponovijo vsaj petkrat, in sicer s sredstvi z
njegovega računa. Tako lahko nakazujete žepnine otrokom,
nakazovanje obroka za varčevanje ipd.
Prednosti direktnih obremenitev in trajnih nalogov:

.
.
.
.

najcenejši in preprost način poravnavanja obveznosti;
negotovinsko plačilo računov in drugih obveznosti na
dogovorjeni dan;
banka skladno s pooblastilom izvede plačilo z osebnega
računa;
 i vam treba skrbeti, saj bodo v roku plačane vse vaše
n
obveznosti.
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Sodobne bančne poti
Zakaj ne bi svojega časa uporabili tako, kot si želite? Sledite
svojemu življenjskemu slogu, privoščite si čas za lepe trenutke,
svoje najbližje, prijatelje in za vse vam ljube drobnarije. V SKB
vam ponujamo najboljšo rešitev – Sodobne bančne poti, ki vam
bodo oplemenitile življenjski slog ter na varen način prihranile čas
in denar.

.
.
.
.
.
.

Prednosti Sodobnih bančnih poti:
udobne, varne in preproste poti do vaših računov in
bančnih storitev kadar koli in od koder koli;
nižje provizije za opravljene storitve kot v bančnih
poslovalnicah;
brezplačni prenosi sredstev med osebnimi računi različnih
oseb, odprtimi pri SKB;
popoln pregled dogajanja na vaših računih;
preprosta uporaba, ki
računalniškega predznanja;

ne

zahteva

posebnega

zagotovljena zaupnost in individualnost.

Več na: www.skb.si/osebne-finance/sodobne-bancne-poti

Poskrbite za dodatno preglednost in varnost pri
poslovanju:
Info SMS
Zagotovite si boljšo preglednost poslovanja na osebnem
računu ter povsem enostaven nadzor nad varčevanji, limiti
in depoziti!
Info SMS kot vaš zvesti opomnik ničesar ne spregleda in vas
obvešča o:

.
.
.
.

stanju in prilivih na računu;
zapadlosti limita in depozita;
90 % doseženem limitu;
zaključku varčevanja.

Izbirate lahko med tremi paketi obvestil: Veliki Info SMS, Mali
Info SMS ter Info SMS po izbiri.
Več na: www.skb.si/info-sms
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Varnostni SMS
Za večji nadzor, višjo stopnjo varnosti in boljšo
preglednost vašega poslovanja z bančnimi karticami.
Varnostni SMS vas obvesti o dvigu gotovine na bankomatu,
nakupu na prodajnem mestu, nakupu prek spleta in telefona.
Tako ste takoj obveščeni o vsaki transakciji, ki je bila v Sloveniji
ali v tujini opravljena z vašo plačilno oziroma kreditno bančno
kartico.
Več na: www.skb.si/osebne-finance/kartice/varnostni-sms

Brezstično plačevanje z
Visa debetnimi karticami
Znesek plačila DO 15 EUR.
Kartico približate do znaka na POS-terminalu in počakate
na zvočni in/ali svetlobni signal.

K
SE
PI S
IZ PO

Zavarovanje kartic plus
Zavarujte svojo SKB kartico in hkrati tudi svoje osebne
predmete
Vas skrbi, kaj bi se zgodilo, če bi izgubili SKB kartico ali bi
vam jo ukradli? Kaj pa, če poleg kartice izgubite tudi ključe,
osebne dokumente, denarnico in mobilni telefon? Če sklenete
Zavarovanje kartic plus, lahko mirno spite, saj imate
zavarovane vse SKB kartice in osebne stvari.

.
.

Prednosti Zavarovanja kartic plus:
vključuje zavarovanje v primeru zlorabe izgubljenih ali
ukradenih plačilnih in kreditnih kartic SKB;
zavarovani so tudi osebni predmeti (ključi, osebni dokumenti,
ročna torbica, denarnica, mobilni telefon – povrnitev stroškov
telefonskih klicev);

.

vključuje kritje za dodatne stroške (preklic izgubljene/
ukradene kartice, izdajo nove kartice in izdajo identifikacijske
kartice za uporabo SKB NET spletne banke);

.

zavarovanje velja v Sloveniji in tujini.

Več na:
www.skb.si/osebne-finance/kartice/zavarovanje-kartic-plus

Plačilo je opravljeno. Vzamete POS-potrdilo o plačilu.

Znesek plačila NAD 15 EUR.
PIN

K
SE
PI S
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Kartico približate do znaka na POS-terminalu, vtipkate
osebno številko (PIN) in počakate na zvočni in/ali svetlobni
signal.

Plačilo je opravljeno. Vzamete POS-potrdilo o plačilu.

RAČUNI

Dobro je vedeti
Pridite v SKB - enostavno zamenjajte banko
Pri nas ima vsaka stranka svojega bančnika, ki vam svetuje in za vas
ureja bančne posle.

.
.

Za sestanek z njim se lahko naročite:
na spletni strani www.skb.si/zamenjam-banko;
prek SKB TEL (01) 471 55 55.

Sami lahko izberite poslovalnico in čas obiska. Podatki, ki nam jih
boste zaupali, nas bodo vodili pri pripravi ponudbe, prilagojene za vas.
Ne skrbite, pripravili bomo vse, da vam prihranimo odvečne
poti in čas.
SKB produkte odobrava skladno s poslovno politiko banke.
Brošura velja od 1. 8. 2017.

www.skb.si / SKB TEL (01) 471 55 55
Pridružite se nam na facebook.com/BankaSKB
Produkcija: SKB d.d., Foto: iStockphoto, Klapa film
Za morebitne napake v tisku ne odgovarjamo.
SORFOBRO0817
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Sodišče, pri katerem je SKB banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4,
Ljubljana, vpisana: Okrožno sodišče v Ljubljani Matična številka:
5026237 Znesek osnovnega kapitala: 52.784.176,26 EUR

.

