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CENIK PLAČILNIH STORITEV SKB D.D. ZA TUJE PRAVNE OSEBE IN
NEFINANČNE ORGANIZACIJE
vrsta storitve

cena v EUR

minimum

maksimum

1. Gospodarjenje z računom
1.1

Transakcijski račun

1.1.1

Odpiranje računa

brezplačno

1.1.2

Mesečno vodenje računa

12,00 EUR

1.1.3

Mesečno vodenje računa diplomatskih in konzularnih
predstavništev

16,28 EUR

1.1.4

Nadomestilo za stanja sredstev na transakcijskih
računih, depozitnih računih, depozitih in dogovorih
o medsebojnem finančnem sodelovanju v valuti EUR
(strošek se zaračuna mesečno)

1.1.5

Zapiranje računa

30,00 EUR

1.1.6

Zapiranje računa v primeru odpiranja katerega koli
novega računa

brezplačno

1.1.7

Obvestilo o stanju in prometu na transakcijskem računu za določeno obdobje - izpisek (nadomestilo se
obračuna enkrat mesečno)

0,04 %
mesečno /
0,48 % letno od
povprečnega
mesečnega
stanja nad
100.000 EUR.
Seštevajo se
stanja na vseh
sredstvih stranke
v banki.

1.1.7.1

• izpisek v papirni obliki (cena za izpisek)

2,50 EUR

1.1.7.2

• prek elektronskega bančništva

brezplačno

1.1.7.3

• izpisek prek SWIFT-a MT940

25,00 EUR

1.1.7.4

• meddnevni izpisek prek SWIFT-a MT942

30,00 EUR

1.1.7.5

• izpisek MT940 in/ali MT942 na dodaten SWIFT/BIC
naslov

30,00 EUR

2. Plačilne in druge transakcije
2.1

Odlivne in druge transakcije v domači in tujih valutah

2.1.1

Papirni nalog

2.1.1.1

po nalogu tuje pravne osebe za prejemnika z računom
pri banki v Sloveniji ali tujini

0,16 %

10,85 EUR

542,50 EUR

2.1.1.2

po nalogu tuje pravne osebe za prejemnika z računom
pri banki v Sloveniji ali tujini

0,16 %

10,85 EUR

542,50 EUR

2.1.1.3

doplačilo na bančnem okencu zaradi plačila s kovanci
nad 30 EUR

2,00 %

4,50 EUR

2.1.2

Elektronski nalog

2.1.2.1

po nalogu tuje pravne osebe za prejemnika z računom
pri banki v Sloveniji ali tujini

0,11 %

7,60 EUR

358,05 EUR
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cena v EUR

2.1.2.2

po nalogu ambasade

2.1.3

Čezmejne plačilne transakcije (območje SEPA, ≤ 50.000 EUR, IBAN, BIC, SHA)

minimum

maksimum

7,60 EUR

358,05 EUR

3,80 EUR

Plačilo izvršeno na račun odprt pri Banki

0,41 EUR

Plačilo izvršeno na račun odprt pri drugi banki

1,00 EUR

Množična plačila
• množično plačilo

5,50 EUR

• individualno plačilo znotraj množičnega plačila

1,00 EUR

• individualno plačilo znotraj množičnega plačila zaprta lista (plače)

0,25 EUR

• zavrnitev posameznega individualnega plačila
vključenega v množično plačilo

0,89 EUR

2.1.4

Transkacija v dobro računa in vračilo plačila

0,13 EUR

2.1.5

Direktne obremenitve SEPA

2.1.5.1

direktna obremenitev (cena za transakcijo) - plačnik

0,47 EUR

2.1.5.2

direktna obremenitev (cena za transakcijo) - upnik

0,42 EUR

2.2

Prilivne transakcije v domači ali tujih valutah

2.2.1

za tuje pravne osebe

2.2.2

za ambasade

2.3

Gotovinske transakcije

2.3.1

Dvig domače in tuje gotovine:

2.3.1.1

dvig na dan predložitve naloga za dvig

0,87 %

17,35 EUR

2.3.1.2

dvig naslednji dan po predložitvi naloga

0,43 %

8,70 EUR

2.3.1.3

dvig domače ali tuje gotovine s strani ambasade

2.3.2

Polog gotovine:

2.3.2.1

polog tuje gotovine:

0,11 %
3,80 EUR

5,43 EUR

• do protivrednosti 7.500 EUR

0,54 %

5,45 EUR

• nad protivrednostjo 7.500 EUR

1,09 %

5,45 EUR

2.3.2.2

polog domače ali tuje gotovine s strani ambasade

2.3.2.3

polog domače gotovine

2.4

Zamenjave

2.4.1

Zamenjava valute na računu pri banki

5,43 EUR
0,54 %

• papirni nalog

2,17 EUR

• elektronski nalog

0,54 EUR

2.5

Dodatno k osnovnim cenam

2.5.1

Skrajšava datuma valutacije za vsak/en delovni dan dodatno k točki: 2.1.1 in 2.1.2

0,11 %
od zneska

2.5.2

Obvestilo o neizvršenih plačilih

5,00 EUR

5,45 EUR

5,50 EUR

220,00 EUR

Stran 4 od 7
1. september 2021
vrsta storitve

cena v EUR

2.6

Ostale storitve

2.6.1

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

15,00 EUR
+ stroški
drugih bank

2.6.2

Stroški tujih bank pri nakazilu iz tujine z oznak “OUR”

stroški
drugih bank

2.6.3

Nadomestilo za zaračunavanje prejetega nakazila iz
tujine z oznako “OUR”, v primeru da to ni plačano v
roku 30 dni ali je plačano samo delno s strani banke
nakazovalca

27,15 EUR
oz. neplačani
znesek

3. Digitalno bančništvo
3.1

MOJ@SKB mobilna banka in PRO SKB NET spletna banka

3.1.1

Pristopnina osnovnega in dodatnega zahtevka

27,00 EUR

3.1.2

Nadomestilo za uporabo (mesečno)

10,00 EUR

3.2

MOJ@SKB mobilna banka in SKB NET spletna banka*

3.2.1

Nadomestilo za uporabo (mesečno)

10,00 EUR

* Ni več del redne ponudbe, velja le za obstoječe imetnike

3.3

Multi SKB NET

3.3.1

Sklenitev pogodbe o uporabi za posamezno pravno
osebo

49,00 EUR

3.3.2

Sklenitev Zahtevka za računovodski servi

13,00 EUR

3.3.3

Nadomestilo za uporabo (mesečno)

3.3.3.1

• enouporabniška različica

10,50 EUR

3.3.3.2

• večuporabniška različica

20,00 EUR

3.3.3.3

• neposredna povezava B2B

49,00 EUR

3.3.4

Mesečna uporaba spletne različice

brezplačno

3.4

Druge splošne storitve

3.4.1

Odjava računa s storitve digitalnega bančništva

3.4.2

Odjava uporabnika s storitve digitalnega bančništva

10,85 EUR

3.4.3

Odjava podjetja s storitve digitalnega bančništva

16,30 EUR

3.4.4

Mesečna uporaba storitve izvrševanja SWIFT
MT101 plačilnih nalogov pravne osebe

82,00 EUR

3.4.5

Nastavitev storitev izvrševanja SWIFT MT101 plačilnih
nalogov (enkraten strošek)

80,00 EUR

3.4.6

Nastavitev storitve pošiljanja izpiska SWIFT MT940
(enkraten strošek ,vključuje vse BIC)

40,00 EUR

3.4.7

Nastavitev storitve pošiljanja meddnevnega izpiska
SWIFT MT942 (enkraten strošek, vključuje vse BIC)

40,00 EUR

3.4.8

Odjava oziroma ukinitev storitve izvrševanja MT101 ali
pošiljanja izpiska SWIFT MT942 ali MT940 (strošek se
zaračuna za vsako ukinjeno storitev )

40,00 EUR

5,45 EUR

minimum

maksimum
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3.5

Storitev e-dokument

3.5.1.

Izdaja e-računa*

3.5.1.1

Poslan standardni e-račun s prilogami** (število/mesec)

cena v EUR

3.5.1.1.1

• do vključno 1000

0,31 EUR

3.5.1.1.2

• od 1001 do vključno 10.000

0,30 EUR

3.5.1.1.3

• od 10.001 do vključno 25.000

0,28 EUR

3.5.1.1.4

• nad 25.000

0,24 EUR

3.5.1.2

Vsaka dodatna priloga standardnega e-računa

0,02 EUR

3.5.1.3

Vsak dodatno začet MB na velikost standardnega
e-računa

0,05 EUR

3.5.1.4

Prejeta e-prijava/e-odjava

0,02 EUR

3.5.1.5

Poslana e-povratnica

0,02 EUR

3.5.1.6

Poslan e-opomin, e-bremepis, e-dobropis,
e-naročilnica, e-dobavnica, e-predračun s prilogami
(število/mesec)

0,30 EUR

3.5.1.7

Mesečno nadomestilo za uporabo storitve e-račun

minimum

brezplačno

* Storitev izdajanja e-računov je na voljo samo uporabnikom MULTI SKB NET-a in PRO SKB NET-a
** Standardni e-račun vsebuje največ dve prilogi, skupna velikost, vključno s prilogami, ne presega 1MB

3.5.2

Prejem e-računa***

3.5.2.1

Prejet e-račun

brezplačno

3.5.2.2

Poslana e-prijave/e-odjava

brezplačno

3.5.2.3

Prejeta e-povratnica na e-prijavo/e-odjavo

brezplačno

3.5.2.4

Mesečno nadomestilo za uporabo storitve e-račun

brezplačno

3.5.3

Nadomestilo za vsak prejet e-račun od izdajatelja
udeleženca (nadomestilo se zaračuna nebančnemu
izdajatelju)

0,11 EUR

*** Storitev prejemanja e-računov je na voljo samo uporabnikom MULTI SKB NET-a in PRO SKB NET-a

maksimum
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cena v EUR

minimum

maksimum

4. Kartično poslovanje
4.1

Poslovna Visa debetna kartica

4.1.1

Članarina za kartico

brezplačno

4.1.2

Izdaja kartice

brezplačno

4.1.3

Izdaja kartice po poteku veljavnosti obstoječe kartice

brezplačno

4.1.4

Zamenjava ali ponovna izdelava kartice*

10,00 EUR

4.1.5

Blokada izgubljene ali ukradene kartice

10,00 EUR

4.1.6

Ponovna dodelitev osebnega gesla (PIN)

10,00 EUR

4.1.7

Dvig gotovine na bankomatih:
• na bankomatih SKB in sodelujočih bank

brezplačno

• na bankomatih drugih bank v Sloveniji in EU
območju, izven Slovenije, kjer je EUR plačilno
sredstvo

0,65 %
od zneska dviga

0,80 EUR

• na bančnih avtomatih izven EU in v EU območju,
kjer EUR ni plačilno sredstvo

1,1 %
od zneska dviga

2,50 EUR

22,50 EUR

1,1 %
od zneska dviga

2,50 EUR

22,50 EUR

4.1.8

Dvig gotovine na POS-u (v tujini ali v domači banki)

4.1.9

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

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

4.2

Brezstična Poslovna Mastercard plačilna kartica*

4.2.1

Sklenitev pogodbe o uporabi poslov. kartice - za vsako
podjetje

4.2.2

Mesečna članarina (poravnavanje obveznosti z
direktno obremenitvijo SKB banke)

3,00 EUR

4.2.3

Letna članarina za vsakega imetnika kartice
(poravnavanje obveznosti s plačilnim nalogom)

50,00 EUR

4.2.4

Dvig gotovine doma ali v tujini (uporabnik plača
provizijo pri prvem računu za plačilo obveznosti
nastalih s kartico)

4.2.5

Dostava kartice v tujino na zahtevo imetnika kartice

4.2.6

Sprememba višine limita na kartici

6,00 EUR

4.2.7

Odobritev začasnega limita na kartici

6,00 EUR

4.2.8

Sprememba višine limita na kartičnem računu

11,00 EUR

4.2.9

Odobritev začasnega limita na kartičnem računu

11,00 EUR

4.2.10

Ponovna dodelitev osebne številke (PIN)

10,00 EUR

4.2.11

Blokada izgubljene ali ukradene kartice

10,00 EUR

33,00 EUR

6,00 %

dejanski stroški

14,00 EUR
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4.2.12

Izdaja nove kartice pred potekom veljavnosti obstoječe
kartice**

10,00 EUR

4.2.13

Neupravičena reklamacija

10,00 EUR

4.2.14

Druge provizije in stroški pri poslovanju

po pravilih
Mastercard

minimum

maksimum

* Ni več del redne ponudbe od uvedbe nove storitve Visa poslovne kreditne kartice, velja le za obstoječe stranke.
** Se ne zaračuna samo v primeru zlorabe kartice, v vseh ostalih primerih kot je npr. izguba, kraja, poškodba ali uničenje, se kartica
zaračuna.

5. Storitev SMS obveščanje
5.1

Varnostni SMS

5.1.2

Poslovna VISA debetna kartica - mesečna naročnina

1,20 EUR

5.1.3

Poslovna MasterCard plačilna kartica - mesečna
naročnina

0,90 EUR

5.2

Info SMS

5.2.1

Info SMS po izbiri

1,70 EUR

6. Druge storitve
6.1.

Pošiljanje opominov

6.1.1

za neplačane kreditne, garancijske obveznosti in TRR
obveznosti (cena za opomin)

6.1.2

Stroški pošiljanja opomina za kartice (cena za opomin)

6.2

Sporočila na zahtevo komitenta (vezano na posel) - cena za stran:

6.2.1

poslana po telefaksu ali skenirano in poslano po
elektronski pošti

6,00 EUR

6.2.2

poslano po telefaksu ali skenirano in poslano po
elektronski pošti, SWIFT

10,85 EUR

6.3

Potrditev podpisov pooblaščenih oseb v tujino

6.4

Potrditev podpisov poobl. oseb v tujino in iz tujine na zahtevo drugih bank in fizičnih oseb

6.4.1

vezano na posel

14,10 EUR

6.4.2

ni vezano na posel (cena vsebuje 22 % DDV)

16,00 EUR

6.5

Izdaja raznih potrdil in izjav

6.5.1

Razna poročila, potrdila, izpiski (Izpis knjigovodske
kartice za obdobje od_do_ - cena za potrdilo,
potrdilo o stanju na računu, potrdilo o plačilu iz
transakcijskega računa,Izdelava knjigovodske kartice,
druga poročila vezana na posel)

5,50 EUR
+ 1,00 EUR
na stran

6.5.2

Razna poročila, potrdila (Poročilo o solventnosti - BON
obrazec, Poročilo o denarnem toku, Poročilo o izkazu
prometa, potrdilo o blokadi , potrdilo o poravnanih
obveznostih, Izdelava knjigovodske kartice, druga
poročila ki niso vezana na posel)- cena vsebuje 22 %
DDV

14,99 EUR

6.6

Ponoven izpisek na zahtevo stranke (Transakcijski
račun, poslovne kartice,…)

15,00 EUR
6,70 EUR

3,80 EUR

5,50 EUR

7. Obrestna mera za vpogledna sredstva
za tuje pravne osebe

se ne obrestuje

