
Interno - Internal#

Nadomestilo

11,60 EUR

Vodenje sredstev na računu v valuti EUR

se ne zaračuna

0,042%

6,90 EUR

1,80 EUR po izpisku

0,55 EUR po izpisku

Vodenje sredstev na depozitih v valuti EUR

se ne zaračuna

0,042%

 Mesečno nadomestilo za uporabo Poslovne Banke IN:

za male in mikro pravne osebe

Kot depozit za obračun nadomestila za vodenje depozitov se šteje depozit po vseh pogodbah o depozitu, sklenjenih 

med Banko Intesa Sanpaolo d.d. in komitentom. Nadomestilo Banka obračuna komitentu mesečno, za pretekli 

koledarski mesec in ga je komitent dolžan plačati Banki Intesa Sanpaolo d.d. prvi delovni dan v naslednjem 

koledarskem mesecu.

na elektronski naslov za neuporabnike Poslovne Banke IN

Če seštevek povprečnega mesečnega stanja vseh evrskih depozitov 

komitenta pri banki, ki so bili sklenjeni od 1.10.2018 dalje in imajo ročnost 

do 180 dni, depozitov na odpoklic in okvirnih depozitov na odpoklic (v 

nadaljevanju Skupni znesek depozitov), v posameznem koledarskem 

mesecu presega 0,25 mio EUR, je dolžan komitent Banki Intesa Sanpaolo 

d.d. plačati ustrezno nadomestilo za vodenje depozitov (v nadaljevanju: 

Nadomestilo) in sicer:

za znesek povprečnega mesečnega stanja na računu nad 0,25 mio EUR

- od dela Skupnega zneska depozitov, ki presega 0,25 mio EUR se 

Nadomestilo obračuna v  višini 

Vrsta storitve

- od dela Skupnega zneska depozitov v višini do vključno 0,25 mio EUR

 Vodenje računa:

 Pošiljanje izpiskov

 Uporaba storitev Poslovne Banke IN

POSLOVANJE S TRANSAKCIJSKIM RAČUNOM (TRR) PRAVNIH OSEB

za znesek povprečnega mesečnega stanja na računu do vključno 0,25 mio 

EUR

SPREMEMBA TARIFE BANKE INTESA SANPAOLO D. D.

Velja od 1. julija 2020

 Poslovanje z računom 

za male in mikro pravne osebe

po pošti



Interno - Internal#

Nadomestilo

6,90 EUR

se ne zaračuna

0,042%

5,90 EUR

1,80 EUR po izpisku

0,55 EUR po izpisku

se ne zaračuna

0,042%

3,30EUR po nalogu
2,40 EUR po nalogu

1,00 EUR po nalogu

plačilni nalog za plačilo na račun odprt pri Banki Intesa Sanpaolo

Preko Poslovne Banke IN
plačilni nalog za plačilo do 50.000,00 EUR na račun odprt pri drugi banki

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

 Pošiljanje izpiskov

- od dela Skupnega zneska depozitov, ki presega 0,25 mio EUR se 

Nadomestilo obračuna v  višini 

 Vodenje sredstev na depozitih v valuti EUR

Kot depozit za obračun nadomestila za vodenje depozitov se šteje depozit po vseh pogodbah o depozitu, sklenjenih

med Banko Intesa Sanpaolo d.d. in komitentom. Nadomestilo Banka obračuna komitentu mesečno, za pretekli

koledarski mesec in ga je komitent dolžan plačati Banki Intesa Sanpaolo d.d. prvi delovni dan v naslednjem

koledarskem mesecu.

OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV PRAVNIH OSEB 

po pošti

Če seštevek povprečnega mesečnega stanja vseh evrskih depozitov 

komitenta pri banki, ki so bili sklenjeni od 1.10.2018 dalje in imajo ročnost 

do 180 dni, depozitov na odpoklic in okvirnih depozitov na odpoklic (v 

nadaljevanju Skupni znesek depozitov), v posameznem koledarskem 

mesecu presega 0,25 mio EUR, je dolžan komitent Banki Intesa Sanpaolo 

d.d. plačati ustrezno nadomestilo za vodenje depozitov (v nadaljevanju: 

Nadomestilo) in sicer:

Velja od 1. julija 2020

Domače plačilne transakcije v EUR

Negotovinske plačilne transakcije

Na bančnem okencu

 Vodenje računa

na elektronski naslov za neuporabnike Poslovne Banke IN

za znesek povprečnega mesečnega stanja na računu do vključno 0,25 mio 

EUR

 Uporaba Poslovne Banke IN

 Mesečno nadomestilo za uporabo Poslovne Banke IN

SPREMEMBA TARIFE BANKE INTESA SANPAOLO D.D.

- od dela Skupnega zneska depozitov v višini do vključno 0,25 mio EUR

za znesek povprečnega mesečnega stanja na računu nad 0,25 mio EUR

Vrsta storitve

Vodenje sredstev na računu v valuti EUR

 Poslovanje z računom 

SPREMEMBA TARIFE BANKE INTESA SANPAOLO D.D.

Velja od 1. julija 2020

POSLOVANJE S TRANSAKCIJSKIM RAČUNOM (TRR) ZASEBNIKOV in 

TRR DRUŠTEV, CIVILNO PRAVNIH OSEB



Interno - Internal#

1,00 EUR po nalogu

3,30 EUR po nalogu

3,30 EUR po nalogu
2,40 EUR po nalogu

1,00 EUR po nalogu

1,00 EUR po nalogu

3,30 EUR po nalogu
plačilni nalog posredovan na bančnem okencu ali na drug način

plačilni nalog posredovan preko Poslovne Banke IN

plačilni nalog za plačilo na račun odprt pri drugi banki

Negotovinske čezmejne in druge plačilne transakcije

Čezmejne plačilne transakcije v EUR do 50.000 EUR

plačilni nalog za plačilo na račun odprt pri drugi banki

SPREMEMBA TARIFE BANKE INTESA SANPAOLO D.D.

DOMAČE IN ČEZMEJNE PLAČILNE TRANSAKCIJE V VALUTI DRŽAVE ČLANICE 

IN V VALUTI TRETJE DRŽAVE TER 

DRUGE PLAČILNE TRANSAKCIJE
Velja od 1. julija 2020

Preko Poslovne Banke IN

plačilni nalog za plačilo do 50.000,00 EUR 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

Na bančnem okencu

OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZASEBNIKOV, DRUŠTEV IN C.P.O. 
Velja od 1. julija 2020

Domače plačilne transakcije v EUR

Negotovinske plačilne transakcije

plačilni nalog posredovan na bančnem okencu ali na drug način

plačilni nalog posredovan preko Poslovne Banke IN

plačilni nalog za plačilo na račun odprt pri drugi banki

SPREMEMBA TARIFE BANKE INTESA SANPAOLO D.D.

Negotovinske čezmejne in druge plačilne transakcije

Čezmejne plačilne transakcije v EUR do 50.000 EUR

plačilni nalog za plačilo na račun odprt pri drugi banki

SPREMEMBA TARIFE BANKE INTESA SANPAOLO D.D.

DOMAČE IN ČEZMEJNE PLAČILNE TRANSAKCIJE V VALUTI DRŽAVE ČLANICE 

IN V VALUTI TRETJE DRŽAVE TER 

DRUGE PLAČILNE TRANSAKCIJE
Velja od 1. julija 2020

BANKA INTESA SANPAOLO d.d. 

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  


