TARIFA BANKE INTESA SANPAOLO d.d.
FINANCIRANJE IN ZAVAROVANJE POSLOVANJA PRAVNIH OSEB,
ZASEBNIKOV, DRUŠTEV IN C.P.O.
Velja od 1. september 2017
Vrsta storitve

Nadomestilo

FINANCIRANJE POSLOVANJA
KREDITI




Obdelava zahtevka za kredit
- Kratkoročni kredit

od 0,1% do 1,5% od odobrenega zneska,
najmanj 102,30 EUR

- Dolgoročni kredit

od 0,1% do 1,5% od odobrenega zneska,
najmanj 102,30 EUR

Nadomestilo za vodenje kredita
- Kratkoročni kredit

5,60 EUR mesečno
velja za kredite sklenjene do 01.09.2017
6,20 EUR mesečno,
velja za kredite sklenjene od 01.09.2017
Zaračuna se enkratno za predvidene polne
mesece od dneva sklenitve pogodbe do konca
roka vračila po pogodbi.

- Dolgoročni kredit

5,60 EUR mesečno
velja za kredite sklenjene do 01.09.2017
6,50 EUR mesečno
velja za kredite sklenjene od 01.09.2017
Zaračuna se enkratno za predvidene polne
mesece od dneva sklenitve pogodbe do konca
koledarskega leta. Za nadaljnja leta do
končnega roka vračila, se nadomestilo zaračuna
v začetku vsakega leta in sicer vnaprej za
predvidene polne mesece v letu oz. za celo leto.
0,1% od neodplačanega dela glavnice*, najmanj
50 EUR, največ 2.000 EUR



Letna spremljava dolgoročnega kredita

*zapadla + nezapadla glavnica na dan izvedbe
obračuna
* pri dolgoročnih kreditih nad 100.000 EUR
(razen revolving kreditov)



Nadomestilo za neizkoriščeni znesek Revolving
kredita

0,5% letno od neizkoriščenega zneska.
Zaračuna se mesečno za nazaj. Če je znesek
obračunanega nadomestila manj kot 1 EUR se
le-to ne zaračuna.

Banka Intesa Sanpaolo d.d., Pristaniška ulica 14, 6502 Koper, Slovenija, matična številka: 5092221000, ID za DDV: SI98026305, registrski organ: Okrožno sodišče v
Kopru, osnovni kapital: 22.173.218,16 EUR, BIC: BAKOSI2X, poravnalni račun: SI56 0100 0000 1000 153



Odkup terjatev
- Kratkoročni odkup
Meničnih terjatev

Ostalih terjatev

od 0,1% do 1,5% od nominalnega zneska
odkupljene terjatve, najmanj 102,30 EUR
od 0,1% do 1,5% od nominalnega zneska
odkupljene terjatve, najmanj 102,30 EUR
(vključen 22% DDV za prodajalca iz SLO)
od 0,1% do 1,5% od nominalnega zneska
odkupljene terjatve, najmanj 102,30 EUR (brez
DDV za prodajalca iz ostalega območja EU)

- Dolgoročni odkup
Meničnih terjatev

od 0,1% do 1,5% od nominalnega zneska
odkupljene terjatve, najmanj 102,30 EUR

Ostalih terjatev
od 0,1% do 1,5% od nominalnega zneska
odkupljene terjatve, najmanj 102,30 EUR
(vključen 22% DDV za prodajalca iz SLO)
od 0,1% do 1,5% od nominalnega zneska
odkupljene terjatve, najmanj 102,30 EUR (brez
DDV za prodajalca iz ostalega območja EU)


Druge spremembe pri odobrenem kreditu in
odobrenem odkupu terjatev, ki niso zajete v ostalih
tarifnih postavkah

61,40 EUR
Nadomestilo se zaračuna, ko gre za spremembo
na željo uporabnika.



Odstop od odobrenega posla

102,30 EUR



Rezervacija sredstev dolgoročnega kredita

0,2% mesečno od zneska neizkoriščenega
kredita-tranše, najmanj 30,70 EUR



Predčasno dokončno ali delno poplačilo
dolgoročnega kredita

1,0% od vrnjenega zneska,
najmanj 102,30 EUR



Priprava razne dokumentacije PO in ZAS

30,70 EUR

Ureditev zavarovanja kredita in odkupa terjatev


Ureditev zavarovanja
- z maksimalno hipoteko
- z zastavno pravico v obliki notarskega zapisa
- zastopanje drugega kreditodajalca pred notarjem –
sklenitev notarskega sporazuma za vpis hipoteke




Sklepanje pogodb v obliki notarskega zapisa

109,50 EUR
109,50 EUR
164,20 EUR
109,50 EUR

Priprava dokumentacije za izbris zastavne pravice
- priprava dovoljenja za izbris



Priprava navodil notarju za deponiranje listin

27,40 EUR
25,60 EUR



Opomin za neplačane obveznosti

10,00 EUR



Priprava dokumentacije za zavarovalnico

10,20 EUR



Izdelava in pošiljanje izpisov na zahtevo komitenta
-

nadomestilo za ponovno pošiljanje izpisov za kredit
po pošti

3,10 EUR po izpisu
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-

nadomestilo za izdelavo raznih izpisov za kredit
5,10 EUR po izpisu

MIKRO KREDITI


Stroški financiranja
- Kratkoročni OBROČNI kredit
- Dolgoročni kredit

0,6% od odobrenega zneska, najmanj 16,40
EUR, mesečno
8,20 EUR, mesečno

AGRO KREDITI


Stroški financiranja
- Kratkoročni kredit
0,5% od odobrenega zneska, najmanj 16,00
EUR, mesečno
OBROČNI

REVOLVING

0,6% od odobrenega zneska, najmanj 18,00
EUR, mesečno

- Kratko/Srednje ročni kredit do 18 mesecev

8,00 EUR, mesečno

- Dolgoročni kredit
Nad 1 do 3 let (sezonsko financiranje)

8,00 EUR, mesečno

Nad 1 do 7 let (naložbeno finaninanciranje)

8,00 EUR, mesečno

Nad 7 do 10 let (naložbeno finaninanciranje)

7,00 EUR, mesečno

Nad 10 do 20 let (naložbeno finaninanciranje)

6,00 EUR, mesečno

KREDITNA LINIJA






Kreditna linija z zapadlostjo
- Obdelava zahtevka

od 0,1% do 1,50% od odobrenega zneska,
najmanj 102,30 EUR

- Rezervacija sredstev

0,1% mesečno od odobrenega zneska,
najmanj 15,30 EUR, za kreditne linije odobrene
od 01.06.2004 dalje

Kreditna linija na odpoklic
- Obdelava zahtevka

od 0,1% do 1,50% od odobrenega zneska,
najmanj 102,30 EUR

- Nadomestilo za neizkoriščeni znesek

0,5% letno od neizkoriščenega zneska.
Zaračuna se mesečno za nazaj.

Kreditna linija na računu terjatev
- Obdelava zahtevka

od 0,1% do 1,50% od odobrenega zneska,
najmanj 102,30 EUR

Ureditev zavarovanja kreditne linije
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Ureditev zavarovanja
- z maksimalno hipoteko
- z zastavno pravico v obliki notarskega zapisa
- zastopanje drugega kreditodajalca pred notarjem –
sklenitev notarskega sporazuma za vpis hipoteke




Sklepanje pogodb v obliki notarskega zapisa

164,20 EUR
109,50 EUR

Priprava dokumentacije za izbris zastavne pravice
- priprava dovoljenja za izbris



109,50 EUR
109,50 EUR

Priprava navodil notarju za deponiranje listin

27,40 EUR
25,60 EUR



Druge spremembe pri odobreni kreditni linije, ki niso
zajete v ostalih tarifnih postavkah

61,40 EUR
Nadomestilo se zaračuna, ko gre za spremembo
na željo uporabnika.



Odstop od odobrenega posla

102,30 EUR



Pošiljanje opominov

10,00 EUR



Priprava dokumentacije za zavarovalnico

10,20 EUR

MIKRO KREDITNA LINIJA


Stroški financiranja

0,80% od odobrenega zneska, najmanj 18,40
EUR. Zaračuna se mesečno za nazaj.

AGRO KREDITNA LINIJA


Stroški financiranja

0,60% od odobrenega zneska, najmanj 18,00
EUR. Zaračuna se mesečno za nazaj.

4

ZAVAROVANJE POSLOVANJA
GARANCIJA


Obdelava zahtevka za garancijo in kontragarancijo



Garancijski okvir



od 0,1% do 1,75% od odobrenega zneska,
najmanj 102,30 EUR

-

Obdelava zahtevka

102,30 EUR

-

Nadomestilo za neizkoriščeni garancijski okvir

0,5% letno od neizkoriščenega zneska. Če je
znesek obračunanega nadomestila manj kot 1
EUR se le-to ne zaračuna.

Nadomestilo v času trajanja garancije
/kontragarancije
- Storitvena garancija za resnost ponudbe/kontragar.

Se ne zaračuna

- Ostale storitvene garancije/kontragar. in plačilne
garancije

od 0,10% do 1,20% trimesečno, najmanj 82,00
EUR

- Plačilna garancija/kontragar.

od 0,10% do 1,20% trimesečno, najmanj 82,00
EUR



Nadomestilo za opravljanje storitev ter prevzeti
riziko po kontragaranciji

Dejanski stroški druge banke



Odstop od odobrenega posla

102,30 EUR



Druge spremembe pri danih garancijah, ki niso
zajete v ostalih tarifnih postavkah

61,40 EUR
Nadomestilo se zaračuna, ko gre za spremembo
na željo uporabnika.



Nadomestilo iz naslova loro garancije/
kontragarancije
- Obveščanje brez obveznosti

0,2% zneska garancije,
najmanj 30,70 EUR, največ 306,90 EUR

Garancija izdana po nalogu tuje banke (na osnovi
kontragarancije)

1,0% enkratno od zneska izdane garancije,
najmanj 51,10 EUR, največ 306,90 EUR
Poleg navedenega nadomestila banka zaračuna
še nadomestilo v višini:
- od 0,35% trimesečno od zneska garancije,
najmanj 51,10 EUR oziroma
- od 0,8% trimesečno od zneska garancije,
najmanj 102,30 EUR.
Višina je odvisna od bonitetne ocene banke.

Sprememba pogojev garancije

30,70 EUR

Prenos garancije

0,15% od zneska garancije,
najmanj 51,10 EUR, največ 306,90 EUR

Prevzemanje dokumentov

0,15% od zneska garancije,
najmanj 51,10 EUR, največ 204,60 EUR

Pregled vsebine in preverjanje podpisnikov garancije,
ki jo je uporabnik prejel direktno od tuje banke

0,2% od zneska garancije,
najmanj 30,70 EUR, največ 306,90 EUR

Stroški druge banke

dejanski stroški druge banke
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Izdelava in pošiljanje izpisov na zahtevo komitenta
-



nadomestilo za ponovno pošiljanje izpisov za
garancijo po pošti

3,10 EUR po izpisu

nadomestilo za izdelavo raznih izpisov za garancijo

5,10 EUR po izpisu

Unovčenje garancije

0,2% najmanj 32,80 EUR, največ 186,10 EUR

Ureditev zavarovanja garancij/kontragarancij


Ureditev zavarovanja
- z maksimalno hipoteko
- z zastavno pravico v obliki notarskega zapisa
- zastopanje drugega kreditodajalca pred notarjem –
sklenitev notarskega sporazuma za vpis hipoteke




Sklepanje pogodb v obliki notarskega zapisa

164,20 EUR
109,50 EUR

Priprava dokumentacije za izbris zastavne pravice
- priprava dovoljenja za izbris



109,50 EUR
109,50 EUR

Priprava navodil notarju za deponiranje listin

27,40 EUR
25,60 EUR



Priprava razne dokumentacije PO in ZAS

30,70 EUR



Izdaja izjave

87,60 EUR po izjavi



Opomin za neplačane obveznosti

10,00 EUR



Pregled ali priprava osnutka garancije (nadomestilo
se zaračuna le v primeru, ko ne pride do sklenitve
posla)

51,10 EUR

MIKRO GARANCIJA


Stroški MIKRO garancije
- Storitvena garancija za resnost ponudbe

30,70 EUR, mesečno

- Ostale storitvene garancije

0,6% od odobrenega zneska, najmanj 16,40 EUR,
mesečno

IZ(i)VOZ




Odstop terjatev v zavarovanje
- ocena tveganosti posameznega dolžnika

61,00 EUR (DDV vključen)

- nadomestilo za odstop terjatev

1% od zneska odstopljene fakture (DDV vključen)

Predčasno financiranje izdanih faktur

od 0,1% do 1,5% od nominalnega zneska
odkupljene terjatve, najmanj 102,30 EUR
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- nadomestilo za obdelavo zahtevka za odkup ostalih
terjatev

(vključen 22% DDV za prodajalca iz SLO)
od 0,1% do 1,5% od nominalnega zneska
odkupljene terjatve, najmanj 102,30 EUR (brez
DDV za prodajalca iz ostalega območja EU)

BANKA INTESA SANPAOLO D.D.
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