Dokument z informacijami o
nadomestilih

Ime ponudnika računa: SKB banka d.d. Ljubljana
Naziv računa: Pokojninski osebni račun
Datum: 01. 01. 2019
 Ta dokument vsebuje informacije o nadomestilih za uporabo glavnih storitev, vezanih na plačilni
račun, in vam bo pomagal pri primerjavi teh nadomestil za druge račune.
 Nadomestila se lahko uporabljajo tudi za uporabo storitev, vezanih na račun, ki jih ni v tem
dokumentu. Popolne informacije so na voljo v Ceniku storitev SKB za prebivalstvo, Aktu
Obrestne mere SKB d.d., Splošnih pogojih za poslovanje z osebnim računom in opravljanje
plačilnih storitev oziroma v drugih relevantnih dokumentih.
 Glosar izrazov, ki se uporabljajo v tem dokumentu, je na voljo brezplačno.

Storitev

Nadomestilo

Splošne storitve, vezane na račun
Vodenje računa

Odprtje
Vodenje (mesečno)
Skupno letno nadomestilo
Zaprtje
(pred potekom 6 mesecev)

brezplačno
2,05 EUR
24,60 EUR
6,00 EUR

Zagotavljanje
spletnega/mobilnega
bančništva [Sodobne bančne
poti in MOJ@SKB]

Pristop
Uporaba (mesečno)
Skupno letno nadomestilo

10,00 EUR
0,85 EUR
10,20 EUR

Plačila (razen kartic)
Kreditno plačilo in direktne
obremenitve SEPA – v državi
(veliko in malo) in čezmejno
(malo)

Kreditno plačilo-okence
(ročna obdelava, optično
čitljivi podatki)
Interno malo
Interno veliko
Eksterno malo
Eksterno veliko
Kreditno plačilo elektronska in mobilna
banka
Interno – malo (na osebni
račun odprt pri SKB):
Interno – malo (na
poslovni račun odprt pri
SKB):
Interno veliko
Eksterno malo
Eksterno veliko

2,30 EUR
8,50 EUR
4,00 EUR
8,50 EUR

brezplačno
0,40 EUR

5,30 EUR
0,42 EUR
5,30 EUR
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Čezmejno kreditno plačilo
SEPA (veliko) in Čezmejno
kreditno plačilo ne-SEPA
(veliko in malo)

Na bančnem okencu
Elektronska in mobilna
banka

14,02 EUR
5,00 EUR

Direktna obremenitev SEPA

Interna in eksterna
(zaračunana plačniku)

0,28 EUR

Trajni nalog

Interni
Eksterni

brezplačno
0,48 EUR

Kartični plačilni instrumenti

Izdaja debetne kartice

brezplačno

Izdaja

Izdaja kreditne kartice,
vključno s kartico z
odloženim plačilom [Visa
ali Mastercard]

brezplačno

Članarina (letno) [Visaporavnavanje obveznosti z
direktno obremenitvijo pri
SKB]

24,00 EUR

Članarina (letno)
[Mastercard-poravnavanje
obveznosti z direktno
obremenitvijo pri SKB]

25,20 EUR

Lastni bankomati [in
sodelujočih bank]

brezplačno

Kartice in gotovina

Dvig gotovine z debetno
kartico v državi ali čezmejno

Dvig gotovine s kreditno
kartico, vključno z
odloženim plačilom, v državi
ali čezmejno

Bankomat drugega
ponudnika plačilnih
storitev [Na bankomatih
drugih bank v Sloveniji in
EU območju, kjer je EUR
plačilno sredstvo]

0,55 EUR

Bankomat drugega
ponudnika plačilnih
storitev [Dvig gotovine na
POSu drugih slovenskih
bank in EU območju, kjer
je EUR plačilno sredstvo
ter izven EU in v EU
območju, kjer EUR ni
plačilno sredstvo]

1,1% od zneska, min. 2,50 EUR,
max. 22,50 EUR

Dvig gotovine s kreditno
kartico, vključno z
odloženim plačilom, v
državi ali čezmejno

6 %, min. 14,00 EUR
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Polog gotovine (bankovci in
kovanci)

Okence - bankovci

brezplačno

Okence - kovanci
[do 30 EUR]

brezplačno

Okence – kovanci
[nad 30 EUR]

2,20%, min. 5,00 EUR

Prekoračitve in sorodne storitve
Prekoračitev [Dovoljeni
izredni limit na TRR do 12
mesecev]
Prekoračitev [Obrestna mera
pri koriščenja limita]

2,20% , min 11 EUR

7,90%
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