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CENIK SKB D.D. ZA TUJE FIZIČNE OSEBE
vrsta storitve

cena v EUR

minimum

1. Gospodarjenje z računom
1.1.

Vodenje računa

1.1.1

Odpiranje računa

1.1.2

Otvoritev več kot enega osebnega računa - večvalutni
• drugi račun

brezplačno
brezplačno

vsak naslednji račun

brezplačno

1.1.3

Vplačila na račun

brezplačno

1.1.4

Vodnje nerezidentskega računa (mesečno)

1.1.5

• Vodenje nerezidentskega računa

2,90 EUR

• Vodenje računa - osnovni plačilni račun

4,90 EUR

• Vodenje računa - osnovni plačilni račun,
prejemniki socialne pomoči

1,47 EUR

Zapiranje računa
• Zaprtje računa (pred potekom 6 mesecev)
• Zaprtje računa (po potekom 6 mesecev)

1.6

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

9,30 EUR
brezplačno
0,04 % mesečno
/ 0,48 % letno
za povprečna
mesečna stanja
sredstev nad
100.000 EUR.
Seštevajo se
stanja na vseh
sredstvih stranke
v banki.

2. Čezmejne in druge plačilne transakcije ter domače plačilne transakcije v tuji valuti
2.1

Odlivne transakcije

2.1.1

Čezmejno kreditno plačilo ne-SEPA - okence

2.1.1.1

Čezmejno kreditno plačilo ne-SEPA - okence,
prejemnik rezident/nerezident z računom pri banki v
Sloveniji oz. tujini

2.1.2

Čezmejno kreditno plačilo ne-SEPA - elektronska in mobilna banka

2.1.2.1

Čezmejno kreditno plačilo ne-SEPA - elektronska
in mobilna banka, prejemnik rezident/nerezident z
računom pri banki v Sloveniji

0,42 EUR

2.1.2.2

Čezmejno kreditno plačilo ne-SEPA - elektronska
in mobilna banka, prejemnik rezident/nerezident z
računom pri banki v tujini

5,00 EUR

2.1.2.3

Kreditno plačilo - elektronska in mobilna banka eksterno - malo

0,42 EUR

14,02 EUR

maksimum
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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

2.3

Prilivne transakcije

2.3.1

Transakcije v dobro računa

2.3.1.1

Prejete po nalogu stranke druge domače banke ali iz
tujine prek druge domače banke

brezplačno

2.3.1.2

Prejete iz tujine ali po nalogu stranke Banke –
rezidenta

brezplačno

2.4

Tuja gotovina

2.4.1

Polog tuje gotovine za plačilo

2.4.1.1

V dobro pravne osebe nerezidenta z računom v SKB

4,73 EUR

2.4.1.2

V dobro pravne osebe rezidenta z računom v SKB

4,73 EUR

2.4.1.3

V dobro fizične osebe nerezidenta z računom v SKB

4,73 EUR

2.4.1.4

V dobro fizične osebe rezidenta z računom v SKB

4,73 EUR

2.5

Dodatno k osnovnim cenam

2.5.1

Skrajšava datuma valutacije za vsak / en delovni dan
(dodatno k točki 2.1.)

0,11 % od
zneska

2.6

Direktna obremenitev - interna in eksterna

0,28 EUR

2.7

Ostale storitve

2.7.1

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

2.7.2

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

stroški druge
banke

2.7.3

Obvestilo o neizvršenih plačilih

minimum

maksimum

5,50 EUR

4,50 EUR

3. Financiranje
3.1

Dolgoročni stanovanjski krediti odobreni tujcem,
nerezidentom, ki so državljani EU članic

1,70 %
od zneska
odobrenega
kredita

4. Druge storitve
4.1

Izdaja raznih potrdil in izjav:
• Izdelava izjave/potrdila o poslovanju stranke z
banko - na željo stranke (plačilni nalogi, depoziti,…)
• Ostali dokumenti komitentovega bančnega
poslovanja na njegovo zahtevo (račun, SLIP,
ponovna izdeleva izpiska...)

5,50 EUR
5,00 EUR+ 1,00
EUR za stran

80,00 EUR

600,00 EUR

