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Nadomestilo

15,00 EUR po nalogu

5,00 EUR po nalogu

3,00 EUR po nalogu

9,00 EUR po nalogu

se ne zaračuna

7,80 EUR po nalogu

1,00 EUR po nalogu

0,41 EUR po nalogu

7,80 EUR po nalogu

se ne zaračuna

2,00 EUR po nalogu

0,41 EUR po nalogu

7,80 EUR po nalogu

1,65 EUR po nalogu

1,15 EUR po nalogu

7,80 EUR po nalogu

se ne zaračuna

Za plačilni naloge v domači valuti, ki jih tuje pravne osebe predložijo na bančnem okencu, preko banke na domu 

in DNT, se nadomestilo obračuna takoj ob plačilni transakciji, za plačilne naloge posredovane preko Poslovne 

Banke IN pa se nadomestilo obračuna konec dneva.

Ta tarifna postavka se ne zaračunava za negotovinske plačilne transakcije na račune za humanitarne namene 

(Rdeči križ, UNICEF, elementarne nezgode, ipd).

plačilni nalog nad 50.000,00 EUR plačilni za plačilo na račun odprt pri drugi 

banki

plačilni nalog za plačilo do 50.000,00 EUR na račun odprt pri drugi banki

plačilni nalog za plačilo na račun odprt pri Banki Intesa Sanpaolo

nujni plačilni nalog

plačilni nalog za plačilo med računi istega uporabnika znotraj Banke Intesa 

Sanpaolo

Za plačilne naloge za plačilo do 50.000,00 EUR na račun odprt pri banki, ki ni vključena v plačilni sistem SEPA (SID 

banka) se zaračuna nadomestilo za plačilni nalog nad 50.000 EUR.

plačilni nalog za plačilo na račun odprt pri Banki Intesa Sanpaolo

nujni plačilni nalog

plačilni nalog za plačilo med računi istega uporabnika znotraj Banke Intesa 

Sanpaolo

takojšnje plačilo do 50.000,00 EUR na račun odprt pri drugi banki

takojšnje plačilo na račun odprt pri Banki Intesa Sanpaolo

Preko digitalnega prenosnega medija

Preko Poslovne Banke IN

plačilni nalog nad 50.000,00 EUR plačilni za plačilo na račun odprt pri drugi 

banki

plačilni nalog za plačilo do 50.000,00 EUR na račun odprt pri drugi banki

Vrsta storitve

Domače plačilne transakcije v EUR

Negotovinske plačilne transakcije

Na bančnem okencu

plačilni nalog nad 50.000,00 EUR za plačilo na račun odprt pri drugi banki

plačilni nalog za plačilo do 50.000,00 EUR na račun odprt pri drugi banki

IZVLEČEK TARIFE BANKE INTESA SANPAOLO D.D.

OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV PRAVNIH OSEB 

Velja od 1. aprila 2023

plačilni nalog za plačilo na račun odprt pri Banki Intesa Sanpaolo

nujni plačilni nalog 

plačilni nalog za plačilo med računi istega uporabnika znotraj Banke Intesa 

Sanpaolo
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0,13 EUR na prejeti priliv

0,08 EUR na prejeti priliv

0,13 EUR na prejeti priliv

0,08 EUR na prejeti priliv

0,40 EUR

25,60 EUR

5,10 EUR

0,55 EUR od izvršenega prenosa

34,30 EUR

34,30 EUR

69,00 EUR

0,21 EUR

23,00 EUR

0,40% od zneska, min. 2,50 EUR

2,40% od zneska, min. 5,00 EUR

2,20% od zneska, min. 2,00 EUR

0,33% od zneska, min. 2,30 EUR

0,6%, min. 1,65 EUR od posamezne 

valute

4% od zneska, min. 40,00 EUR

preko dnevno nočnega trezorja

polog bankovcev domače valute

polog bankovcev valut držav članic in valut tretje države

nedovoljen polog kovancev v dnevno nočni trezor

Gotovinske plačilne transakcije

na bančnem okencu

polog bankovcev

polog kovancev

polog kovancev v vrečki za DNT 

polnjenje podrejenih računov iz zakladnega računa

prenos presežkov sredstev iz podrejenih računov na zakladni račun  in 

polnjenje podrejenih računov iz zakladnega računa

Stroški upravljanja s sredstvi se zaračunavajo na zakladnem računu.

stroški izvršenih plačilnih nalogov iz upravljanja s sredstvi 

Stroški izvršenih plačilnih nalogov iz upravljanja s sredstvi  se zaračunajo na računu, iz katerega se plačilna 

transakcija izvrši.

stroški spremembe pri upravljanju s sredstvi 

Unovčenje domicilirane menice

zavrnitev unovčenja domicilirane menice

Prenos presežka sredstev

Upravljanje s sredstvi na TRR odprtih v Banki Intesa Sanpaolo

Stroški upravljanja s sredstvi 

prenos presežkov sredstev iz podrejenih računov na zakladni račun

nad 1.000 prejetih prilivov

srednje in velike pravne osebe

do 1000 prejetih prilivov

nad 1.000 prejetih prilivov

Ta tarifna postavka se ne uporablja na Transakcijskih računih rezervnega sklada ter za prejeta sredstva iz naslova 

humanitarnih namenov  (Rdeči križ, UNICEF, elementarne nezgode, ipd).

Plačilna transakcija s SEPA direktno obremenitvijo (nadomestilo se zaračuna 

plačniku)

Prejeta sredstva na TRR znotraj Slovenije in prejeta sredstva v EUR  iz EU/EEA

male in mikro pravne osebe

do 1000 prejetih prilivov
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0,12% od zneska, min. 1,50 EUR

2,40% od zneska, min. 5,00 EUR

6,00 EUR (dve kartici / ključa 

brezplačni)

10,00 EUR 

20,00 EUR

5,45 EUR na preklicano plačilno 

transakcijo

5,45 EUR na preklicano plačilno 

transakcijo, max. 16,40 EUR10,20 EUR na preklicano plačilno 

transakcijo, dodatno stroški 

prejemnikove banke

3,00 EUR na obvestilo

brezplačno

6,00 EUR na posredovan paket

6,20 EUR

0,80 EUR

0,38 EUR

6,20 EUR

0,80 EUR

se ne zaračuna

0,22 EUR

6,00 EUR na posredovan paket

6,20 EUR

0,80 EUR

Množično kreditno plačilo preko Bančnega okenca z uporabo digitalnega 

prenosnega medija

Plačilni nalogi znotraj množičnega kreditnega plačila:

množično plačilo- nujni plačilni nalog in plačilni nalog nad 50.000 EUR 

na račun odprt pri drugi banki 

množično plačilo- plačilni nalog do 50.000 EUR na račun odprt pri drugi 

banki

množično plačilo- plačilni nalog do 50.000 EUR na račun odprt pri drugi 

banki

množično plačilo- plačilni nalog na račun odprt pri Banki Intesa 

Sanpaolo

množično plačilo- nujni čezmejni plačilni nalog v EUR in čezmejni nalog 

nad 50.000 EUR

množično plačilo- čezmejni plačilni nalog v EUR do 50.000 EUR

množično plačilo- plačilni nalog za plačilo med računi istega 

uporabnika znotraj Banke Intesa Sanpaolo

množično plačilo- plačilni nalog za izplačilo osebnih prejemkov (plače, 

honorarji,…)

preko Poslovne Banke IN, prevzem v poslovalnici banke

Množično kreditno plačilo

Množično kreditno plačilo preko Poslovne Banke IN

Plačilni nalogi znotraj množičnega kreditnega plačila:

množično plačilo- nujni plačilni nalog in plačilni nalog nad 50.000 EUR 

na račun odprt pri drugi banki 

Preklic domače plačilne transakcije v EUR 

preklic plačilne transakcije s sodelovanjem banke

preklic plačilnih transakcij preko paketnega posredovanja ali preklic 

množičnega kreditnega plačila  s sodelovanjem banke

preklic plačilne transakcije s strani banke v sodelovanju s prejemnikovo 

banko 

Pošiljanje obvestila o neizvršenih plačilnih transakcijah

po pošti

dvig bankovcev

dvig kovancev

Nadomestilo se ne zaračuna, če dvig kovancev ne presega 20,00 EUR.

Izdaja kartice / ključa za dnevno nočni trezor

Izdaja dodatne kartice/ključa ali nove kartice/ključa za dnevno nočni trezor v 

primeru izgube ali poškodovanja

Priprava zapisnika pri ugotovljenih napakah pri prevzemu in štetju gotovine

Ta tarifna postavka se ne obračuna za pologe iz naslova humanitarnega namena (pologi na račune humanitarnih 

organizacij Rdeči križ, Unicef).

na bančnem okencu
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0,38 EUR

6,20 EUR

0,80 EUR

se ne zaračuna

0,22 EUR

množično plačilo- čezmejni plačilni nalog v EUR do 50.000 EUR

množično plačilo- plačilni nalog za plačilo med računi istega 

uporabnika znotraj Banke Intesa Sanpaolo

množično plačilo- plačilni nalog za izplačilo osebnih prejemkov (plače, 

honorarji,…)

Za množično plačilo - plačilni nalog za plačilo do 50.000,00 EUR na račun odprt pri banki, ki ni vključena v plačilni 

sistem SEPA (SID banka) se zaračuna nadomestilo za množično plačilo - nujni nalog in plačilni nalog nad 50.000,00 

EUR.

Ta tarifna postavka se ne uporablja za poravnavo kreditov fizičnih oseb pri banki in za negotovinske plačilne 

transakcije na račune za humanitarne namene (Rdeči križ, UNICEF, elementarne nezgode, ipd.).

BANKA INTESA SANPAOLO d.d. 

množično plačilo- plačilni nalog na račun odprt pri Banki Intesa 

Sanpaolo

množično plačilo- nujni čezmejni plačilni nalog v EUR in čezmejni nalog 

nad 50.000 EUR


