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UVEDBA NADOMESTILA ZA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH ZA FIZIČNE
OSEBE TER SPREMEMBE PRI ZARAČUNAVANJU NADOMESTILA ZA
PRAVNE OSEBE IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE
SPOROČILO ZA JAVNOST
Ljubljana, 2. 2. 2021
SKB banka bo 1. 4. 2021 uvedla zaračunavanje nadomestila za stanja sredstev na osebnih računih, varčevalnih računih
in depozitih tudi na segmentu fizičnih oseb, za povprečna stanje nad 200 tisoč EUR, pri čemer se stanja na računih
in depozitih strank seštevajo. Mesečno nadomestilo bo v višini 0,04 odstotka. Ukrep je v bančništvu običajna praksa,
kateri smo priča na celotnem evrskem območju, kjer se države srečujejo z izjemno nizkimi obrestnimi merami in visoko
likvidnostjo bančnega sistema.
Za pravne osebe in samostojne podjetnike SKB banka od leta 2016 obračunava nadomestilo za vodenje sredstev na
transakcijskem računu v valuti EUR. S 1. 4. 2021 prehajamo na mesečno nadomestilo v višini 0,04 odstotka in znižujemo
mejo iz 250 tisoč EUR na 100 tisoč EUR. Nadomestilo se bo zaračunalo od povprečnih stanj sredstev na transakcijskih
računih, depozitih in dogovorih o medsebojnem finančnem sodelovanju v valuti EUR.
V prilogi k Sporočilu za javnost dodajamo pojasnila na najbolj pogosta vprašanja, ki jih ob uvedbi nadomestila za stanja
sredstev na računih za fizične osebe, zastavljajo stranke.

Dodatna pojasnila:
Lara Berlec, direktorica Komunikacij • SKB d.d. Ljubljana • +386 (01) 471 59 35 • PR@skb.si

Skupina SKB
Skupino SKB sestavljajo SKB banka in njeni hčerinski družbi SKB Leasing in SKB Leasing Select. V Skupini SKB več kot
900 zaposlenih, opravlja bančne storitve in storitve lizinga za več kot 200.000 strank na slovenskem trgu. SKB banka je
prejemnica prestižnih nazivov: Banka leta 2020 v Sloveniji po izboru revije The Banker, Najboljša banka 2020 v Sloveniji po
izboru revije Global Finance ter Superbrands 2021 Slovenija.
www.skb.si

Sledite nam na Facebook strani
www.facebook.com/BankaSKB

Oglejte si naše posnetke na Youtube
www.youtube.com/user/BankaSKB
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PRILOGA: POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI OB UVEDBI
NADOMESTILA ZA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH ZA FIZIČNE OSEBE TER
SPREMEMBE PRI ZARAČUNAVANJU NADOMESTILA ZA PRAVNE OSEBE IN
SAMOSTOJNE PODJETNIKE
Kaj so ležarine?
Ležarina pomeni zaračunavanje nadomestila za stanja sredstev na osebnih in transakcijskih računih, varčevalnih računih
in depozitih v valuti EUR, ki preseže določeno mejno vrednost. Ukrep je v bančništvu običajna praksa, kateri smo priča na
celotnem evrskem območju, kjer se države srečujejo z izjemno nizkimi obrestnimi merami in visoko likvidnostjo.
SKB uvaja ležarine. Kdaj, za katere zneske in kakšno bo mesečno nadomestilo?

SKB banka s 1. aprilom 2021 uvaja ležarine tudi na segment fizičnih oseb, za povprečna mesečna stanja sredstev nad
200 tisoč EUR, pri čemer se stanja na računih stranke seštevajo. Mesečno nadomestilo bo v višini 0,04 odstotka. Za
pravne osebe in samostojne podjetnike SKB banka sicer že od leta 2016 obračunava nadomestilo za vodenje sredstev
na transakcijskem računu v valuti EUR. S 1. 4. 2021 pa tudi na tem segmentu prehajamo na mesečno nadomestilo v višini
0,04 odstotka in znižujemo mejo iz 250 tisoč EUR na 100 tisoč EUR. Nadomestilo se bo pri pravnih osebah in samostojnih
podjetnikih zaračunalo od povprečnih stanj sredstev na transakcijskih računih, depozitih in dogovorih o medsebojnem
finančnem sodelovanju v valuti EUR.
Ali lahko zaračunavanje ležarin pojasnite na primeru?

Zaračunavanje ležarin v višini 0,04 odstotka, za povprečna mesečna stanja nad 200 tisoč EUR pomeni, da bo stranka, če bo
imela ves mesec 50 tisoč EUR nad mejo 200 tisoč EUR, za to plačala mesečno 20 EUR.
Kako bo potekala obravnava strank?

Stranke bomo obravnavali individualno in jim predstavili alternativne priložnosti investiranja, saj naša ponudba vključuje
široko paleto različnih naložbenih produktov.
Ali SKB zaračunava ležarine tudi pravnim osebam?

Za pravne osebe in samostojne podjetnike SKB banka od leta 2016 obračunava nadomestilo za vodenje sredstev na
transakcijskem računu v valuti EUR. S 1. 4. 2021 prehajamo na mesečno nadomestilo v višini 0,04 odstotka in znižujemo
mejo iz 250 tisoč EUR na 100 tisoč EUR. Nadomestilo se bo zaračunalo od povprečnih stanj sredstev na transakcijskih
računih, depozitih in dogovorih o medsebojnem finančnem sodelovanju v valuti EUR.
Katere druge oblike varčevanja in investicijskih produktov ima v ponudbi SKB banka?

V SKB banki se trudimo našim strankam zagotavljati čimbolj pestro ponudbo varčevalnih in investicijskih produktov. V
aktualni ponudbi imamo tako investicijske sklade Amundi, ki so bili v letu 2020 večkrat nagrajeni iz strani revije Moje
finance in prepoznani kot Naj vzajemni skladi leta 2020 v kar petih kategorijah. Poleg Amundi skladov ponujamo v SKB
banki Moorea sklade z možnostjo mesečnih vplačil, kar omogoča strankam dobro alternativo varčevanjem in dolgoročne
naložbe, do skladov pa lahko pridete brez vhodnih in izhodnih stroškov! Za razpršenost svojih naložb se lahko stranke
kadarkoli odločijo, prav tako pa tudi kadarkoli iz sistema izstopijo. V SKB banki, našim strankam ponujamo tudi nakup
in prodajo domačih in tujih vrednostnih papirjev ter vlaganje v različne oblike življenjskih zavarovanj. Zahtevnejšim
vlagateljem v okviru Privatnega bančništva ponujamo dostop do storitve investicijskega svetovanja in kot edini na trgu, do
posebnih izdaj strukturiranih produktov.
Ali je zaračunavanje ležarin posledica krize ob izbruhu epidemije virusa COVID-19?

Uvedba ležarin je posledica daljšega obdobja in širšega dogajanja v bančnem sektorju, ki traja že od leta 2014. Banke
za presežno likvidnost, ki jo plasirajo v nacionalno banko, plačujejo obresti v višini 0,50 odstotka letno. V zadnjem letu
opažamo tudi zmanjšanje obsega investicij podjetji, manjšo potrošnjo prebivalstva ter posledično manjše povpraševanje
po kreditih in kupičenje denarja v bankah. Rast obsega denarnih vlog ob zapiranju javnega življenja v času epidemije je
vsekakor še večja, saj ljudje denarja nimajo kje trošiti in se slednji še v večjih količinah shranjuje v bankah.

