15. junij 2019

Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in
investicijskimi skladi za pravne osebe
(izvleček Cenika storitev SKB)
vrsta storitve

cena v EUR

minimum

maksimum

1. Trgovanje s finančnimi instrumenti
1.1

Opravljanje investicijskih storitev in poslov v skladu s pogodbo o poslovanju s finančnimi instrumenti na domačem
trgu

1.1.1

Provizija pri trgovanju
Provizija SKB za posamezno naročilo

1,00 %

19,00 EUR

Delnice, naložbeni certifikati in drugi strukturirani produkti

0,08%

0,80 EUR

200,00 EUR

Obveznice

0,03 %

0,80 EUR

200,00 EUR

Provizija Ljubljanska borza / SI ENTER

Točke vzajemnih skladov

0,04 %

0,80 EUR

200,00 EUR

0,002 %

0,80 EUR

200,00 EUR

Svežnji z lastniškimi vrednostnimi papirji

0,04 %

100,00 EUR

600,00 EUR

Svežnji z dolžniškimi vrednostnimi papirji

0,02 %

100,00 EUR

600,00 EUR

Kratkoročni vrednostni papirji / komercialni zapisi

Provizija KDD
Poravnava vrednostnih papirjev

0,031 %

0,32 EUR

21,41 EUR

Poravnava kupnine

0,005 %

0,17 EUR

3,83 EUR

Prenos vrednostnih papirjev proti plačilu kupnine
(SI ENTER)

0,036 %

4,11 EUR

25,24 EUR

Alokacija posla v primeru trgovanja za skupni račun

0,21 EUR

1.1.2

Druge storitve pri poslovanju s finančnimi instrumenti na domačem trgu

1.1.2.1

Odpiranje trgovalnega računa

1.1.2.2

Nadomestilo SKB

30,00 EUR

Nadomestilo KDD

1,11 EUR

Mesečno nadomestilo za vodenje računa
Nadomestilo SKB

3,36 EUR

Nadomestilo KDD

3,36 EUR

Nadomestilo se obračunava polletno za preteklo obdobje.
1.1.2.3

Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov
Nadomestilo SKB od povprečne vrednosti delnic in
investicijskih kuponov

0,33 EUR
+ 0,00126 %

Nadomestilo KDD od povprečne vrednosti delnic in
investicijskih kuponov

0,33 EUR
+ 0,00126 %

Nadomestilo SKB od povprečne vrednosti dolžniških
vrednostnih papirjev

0,33 EUR
+ 0,00088 %

Nadomestilo KDD od povprečne vrednosti dolžniških
vrednostnih papirjev

0,33 EUR
+ 0,00088 %

Nadomestilo se obračunava polletno za preteklo obdobje.

1/6
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

VPIPOCEN0219

15. junij 2019

vrsta storitve
1.1.2.4

cena v EUR

minimum

maksimum

Mesečno nadomestilo za spremljanje in izvajanje korporacijskih dejanj na podlagi povprečne mesečne vrednosti
finančnih instrumentov
Nadomestilo SKB
 do 10.000 EUR

0,62 EUR

 od 10.000 EUR do 100.000 EUR

1,25 EUR

 od 100.000 EUR do 500.000 EUR

2,91 EUR

 od 500.000 EUR do 1.000.000 EUR

4,99 EUR

 od 1.000.000 EUR do 10.000.000 EUR

9,99 EUR

 od 10.000.000 EUR do 100.000.000 EUR

12,48 EUR

 nad 100.000.000 EUR

15,60 EUR

Nadomestilo KDD
 do 10.000 EUR

0,62 EUR

 od 10.000 EUR do 100.000 EUR

1,25 EUR

 od 100.000 EUR do 500.000 EUR

2,91 EUR

 od 500.000 EUR do 1.000.000 EUR

4,99 EUR

 od 1.000.000 EUR do 10.000.000 EUR

9,99 EUR

 od 10.000.000 EUR do 100.000.000 EUR

12,48 EUR

 nad 100.000.000 EUR

15,60 EUR

Nadomestilo se obračunava polletno za preteklo obdobje.
1.1.2.5

1.1.2.6

Poznejša izvedba izplačila iz korporacijskih dejanj
Nadomestilo SKB

5,82 EUR

Nadomestilo KDD

5,82 EUR

Nadomestilo za izplačila dividend, obresti in drugih izplačil ob zapadlosti finančnih instrumentov
Nadomestilo SKB

4,683 EUR

Nadomestilo KDD za posredovanje podatkov o upravičencih
(vključuje DDV, ki ga zaračuna KDD)

0,317 EUR

Nadomestilo se ne zaračuna, če je neto izplačilo manjše ali enako 5,00 EUR.
1.1.2.7

Nadomestilo za prenose ter vpise in izbrise pravic tretjih z borzno ceno
Nadomestilo SKB glede na vrednost finančnih
instrumentov*

0,031 %

Nadomestilo KDD za uparjenje instrukcije

0,21 EUR

Nadomestilo KDD za prenos ter vpis ali izbris pravic tretjih
glede na vrednost finančnih instrumentov

0,031 %

15,00 EUR

700,00 EUR

4,11 EUR

25,24 EUR

* V primeru prenosov finančnih instrumentov med računi istega imetnika na SKB, se nadomestilo SKB ne zaračuna.
1.1.2.8

Nadomestilo za prenose ter vpise in izbrise pravic tretjih brez borzne cene
Nadomestilo SKB glede na vrednost finančnih
instrumentov*

0,031 %

Nadomestilo KDD za uparjenje instrukcije

0,21 EUR

Nadomestilo KDD za prenos ter vpis ali izbris pravic tretjih
glede na vrednost finančnih instrumentov

0,031 %

15,00 EUR

700,00 EUR

4,11 EUR

41,08 EUR

* V primeru prenosov finančnih instrumentov med računi istega imetnika na SKB, se nadomestilo SKB ne zaračuna.
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vrsta storitve
1.1.2.9

cena v EUR

minimum

maksimum

Nadomestilo SKB glede na vrednost finančnih
instrumentov*

0,036 %

15,00 EUR

700,00 EUR

Nadomestilo KDD za uparjenje instrukcije

0,21 EUR

Nadomestilo KDD za prenos glede na znesek kupnine

0,036 %

4,11 EUR

25,24 EUR

Nadomestilo za prenos finančnih instrumentov proti plačilu kupnine

* V primeru prenosov finančnih instrumentov med računi istega imetnika na SKB, se nadomestilo SKB ne zaračuna.
1.1.2.10

1.1.2.11

1.1.2.12

Potrdilo o zastavni pravici v KDD
Nadomestilo SKB

15,00 EUR

Nadomestilo KDD (vključuje DDV, ki ga zaračuna KDD)

17,10 EUR

Sprememba podatkov o zastavi
Nadomestilo SKB

5,20 EUR

Nadomestilo KDD

5,20 EUR

Stroški odprodaje zastavljenih vrednostnih papirjev po nalogu sodišč ali FURS
Nadomestilo SKB za pripravo dokumentacije za obdelavo
sklepa
Nadomestilo SKB za posredovanje pri pridobivanju LEI
kode
Nadomestilo KDD za dodelitev LEI kode (vključuje DDV, ki
ga zaračuna KDD)
Nadomestilo SKB za posredovanje pri obnovi LEI kode
Nadomestilo KDD za vzdrževanje LEI kode (vključuje DDV,
ki ga zaračuna KDD)

105,00 EUR
45,00 EUR
95,2454 EUR
45,00 EUR
50,1786 EUR

Nadomestilo KDD za obdelavo sklepa, če pride do vpisa na
podlagi sklepa

27,39 EUR

Nadomestilo KDD za obdelavo sklepa, če ne pride do vpisa
na podlagi sklepa

23,70 EUR

Provizija Ljubljanske borze in KDD na podlagi tarifne številke 1.1.1 se obračunata ločeno.
1.1.2.13

Sprejem javne ponudbe
Nadomestilo SKB
 do 499 lotov

15,00 EUR

 od 500 lotov do 4.999 lotov

20,00 EUR

 od 5.000 lotov do 9.999 lotov

50,00 EUR

 nad 10.000 lotov

80,00 EUR

Nadomestilo za sprejem javne ponudbe se zaračuna ne glede na uspešnost ponudbe.
1.1.2.14

Nadomestilo za izpise na zahtevo naročnika

5,00 EUR+2,00
EUR na stran

Provizije in nadomestila Ljubljanske borze, SI ENTER in KDD v ceniku SKB so informativna in se obračunajo skladno
z njihovimi vsakokrat veljavnimi ceniki na dan opravljene storitve.
Vrednosti finančnih instrumentov se izračunavajo na podlagi zadnjega objavljenega borznega tečaja, če le-ta ne
obstaja, pa skladno s pravili vrednotenja KDD.
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vrsta storitve

cena v EUR

minimum

maksimum

1.2

Opravljanje investicijskih storitev in poslov v skladu s pogodbo o poslovanju s finančnimi instrumenti na tujih trgih

1.2.1

Provizija za trgovanje glede na trg posla
Provizija SKB za posamezno naročilo
ZDA, Nemčija, Japonska, Hong Kong in ostale razvite
države

0,70 %

60,00 EUR

Srbija

1,30 %

60,00 EUR

ZDA

0,06 %

60,00 EUR

Nemčija

0,10 %

15,00 EUR

Japonska

0,08 %

60,00 EUR

Hong Kong

0,08 %

170,00 EUR

Ostale razvite države

0,10 %

60,00 EUR

Srbija

0,35 %

Provizija tujega posrednika za posamezno naročilo

Dodatni stroški tujega posrednika za posamezno naročilo
Srbija

0,02 %

Poleg nadomestil, navedenih v tej točki cenika, ima SKB pravico stranki zaračunati tudi druge stroške, kar vključuje,
ni pa omejeno zgolj na, takse, davke, vstopne in izstopne provizije (delnice skladov), provizije za izvedbo poravnav in
morebitne druge stroške, ki jih zaračunajo tuji izvršilni partnerji in vnaprej niso opredeljeni.
Nadomestila tujih posrednikov v ceniku SKB so informativna in se obračunajo skladno z vsakokrat veljavnim
cenikom tujega posrednika na dan opravljene storitve. Nadomestila tujih posrednikov v tujih valutah se
preračunavajo v EUR po vsakokratnem menjalnem tečaju tujega posrednika.				

2. Opravljanje skrbniških storitev
2.1

Opravljanje skrbniških storitev za tuje finančne inštrumente

2.1.1

Odpiranje skrbniškega računa

2.1.2

Mesečna skrbniška provizija glede na ISIN kodo

30,00 EUR

Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Irska, Italija,
Japonska, JAR, Kanada, Luxemburg, Malta, mednarodni
trg, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Španija,
Švedska, Švica, Velika Britanija, ZDA

0,0125 %

2,50 EUR

Ostale države

0,0308 %

2,50 EUR

SKB zaračuna skrbniško provizijo enkrat letno od povprečja mesečnih vrednosti finančnih instrumentov. Vrednosti
finančnih instrumentov se izračunavajo na podlagi zadnjega objavljenega borznega tečaja, če le-ta ne obstaja, pa
skladno s pravili vrednotenja tujega partnerja. Vrednosti finančnih instrumentov v tuji valuti se preračunajo v EUR po
dnevnih tečajih Banke Slovenije.
2.1.3

Nadomestilo SKB za izplačila tujih dividend, obresti in
drugih izplačil ob obveznih korporacijskih dejanjih (cepitve,
delitve…)

5,00 EUR

Nadomestilo se ne zaračuna, če je neto izplačilo manjše ali enako 5,00 EUR.
Nadomestila tujega skrbnika za izvrševanje obveznih korporacijskih dejanj (npr. dividende, obresti, cepitve,
delitve…) se ne obračunavajo in so vključena v strošek skrbniške provizije.
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vrsta storitve
2.1.4

cena v EUR

minimum

maksimum

Stroški poravnave za tuje finančne instrumente na posamezno naročilo
Nadomestilo SKB za poravnavo

7,00 EUR

Nadomestilo tujega skrbnika za poravnavo glede na ISIN kodo za lastniške / dolžniške finančne instrumente
Avstrija, Belgija - AT, BE

33,50 / 16,50 EUR

Danska - DK

27,50 / 27,50 EUR

Finska - FI

33,50 / 27,00 EUR

Francija - FR

17,50 / 22,00 EUR

Hong Kong - HK

95,50 / 39,50 EUR

Irska - IE

12,50 / 10,00 EUR

Italija - IT

33,50 / 18,50 EUR

Japonska - JP

22,50 / 33,00 EUR

Južnoafriška republika - ZA

24,00 / 17,00 EUR

Kanada - CA

22,50 / 16,75 EUR

Malta - MT
Mednarodni trg - XS
Nemčija - DE

8,50 / 6,50 EUR
33,00 / 53,50 EUR
9,15 / 9,15 EUR

Nizozemska - NL

22,00 / 16,75 EUR

Norveška - NO

33,50 / 31,00 EUR

Portugalska - PT

40,00 / 23,50 EUR

Srbija - RS

40,00 / 40,00 EUR

Španija - ES

33,50 / 21,00 EUR

Švedska - SE

40,00 / 24,00 EUR

Švica - CH

20,50 / 23,00 EUR

Združeno kraljestvo - GB

15,00 / 17,00 EUR

Združene države Amerike - US

8,50 / 11,00 EUR

Stroški poravnave se obračunajo pri transakcijah s finančnimi instrumenti na tujih trgih in pri preknjižbah s
skrbniškega računa oziroma na skrbniški račun glede na ISIN kodo finančnega instrumenta.
2.1.5

Nadomestilo za vpis ali izbris zastavne pravice na
skrbniškem računu stranke glede na vrednost finančnih
instrumentov

2.1.6

Nadomestilo za izpise na zahtevo naročnika

2.1.7

Sodelovanje pri dokapitalizaciji ali prevzemni ponudbi

0,035 %

15,00 EUR

700,00 EUR

5,00 EUR+2,00
EUR na stran

Nadomestilo SKB

15,00 EUR

Nadomestilo tujega skrbnika

39,50 EUR

2.1.8

Nadomestilo za glasovanje na skupščini na zahtevo
stranke (preko tuje skrbniške banke)

100,00 EUR +
neposredni stroški

2.1.9

Nadomestilo za udeležbo pri skupinskih tožbah delničarjev
na zahtevo stranke

100,00 EUR +
neposredni stroški
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2.2

Opravljanje ostalih vrst skrbniških storitev, opredeljenih v
splošnih pogojih poslovanja

cena v EUR

minimum

maksimum

določeno s
pogodbo

Banka ima pravico stranki zaračunati tudi morebitne druge stroške, ki so posledica opravljanja storitev za stranko
na podlagi sklenjene pogodbe o poslovanju s finančnimi instrumenti na tujih trgih ali pogodbe o skrbništvu za tuje
finančne inštrumente, kar vključuje tudi stroške, ki nastanejo oziroma jih zaračuna skrbnik v tujini in v naprej niso
znani.
Nadomestila tujih skrbnikov v ceniku SKB so informativna in se obračunajo skladno z vsakokrat veljavnim cenikom
tujega skrbnika na dan opravljene storitve. Nadomestila tujih skrbnikov, izražena v tuji valuti, so plačljiva v
protivrednosti v EUR, preračunani po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve posla oz. izstavitve računa,
razen nadomestil za stroške poslov v tujini, ki jih stranka plača v tuji valuti.
V skladu s pogodbo SKB ponuja skrbniške storitve za finančne instrumente tudi za trge, ki niso navedeni v točki 2,
skladno s pravili tujega partnerja. Za te trge SKB zaračunava skrbniško provizijo in stroške poravnave v skladu s
točko 2 tega cenika, povečano za dodatne stroške, zaračunane s strani tujih partnerjev.

3. Naložbe v investicijske sklade, za katere SKB opravlja storitve trženja in prodaje
3.1

Vstopna provizija

brez nadomestila

3.2

Izstopna provizija

brez nadomestila

3.3

Provizija za prestope med skladi

brez nadomestila

3.4

Nadomestilo za izpise na zahtevo naročnika

5,00 EUR+2,00
EUR na stran
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