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IZVLEČEK 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 8. decembra 2020
Vrsta storitve

Nadomestilo

Negotovinske čezmejne in druge plačilne transakcije
Čezmejne plačilne transakcije v EUR do 50.000 EUR
plačilni nalog posredovan preko Poslovne Banke IN
plačilni nalog za plačilo na račun odprt pri drugi banki

1,00 EUR po nalogu

nujni plačilni nalog

7,80 EUR po nalogu

čezmejno takojšnje plačilo na račun odprt pri drugi banki

2,00 EUR po nalogu

plačilni nalog posredovan na bančnem okencu ali na drug način
plačilni nalog za plačilo na račun odprt pri drugi banki

3,30 EUR po nalogu

nujni plačilni nalog

9,00 EUR po nalogu

Čezmejne plačilne transakcije v EUR nad 50.000 EUR
plačilni nalog posredovan preko Poslovne Banke IN na račun odprt pri drugi
banki
nujni plačilni nalog posredovan preko Poslovne Banke IN na račun odprt pri
drugi banki

7,80 EUR po nalogu
7,80 EUR po nalogu

plačilni nalog posredovan na bančnem okencu ali na drug način na račun odprt
9,00 EUR po nalogu
pri drugi banki
nujni plačilni nalog posredovan na bančnem okencu ali na drug način na račun
9,00 EUR po nalogu
odprt pri drugi banki
Pri nakazilih (rezident- nerezident ali nerezident -rezident ali nerezident-nerezident) v valuti EUR v Sloveniji veljajo
nadomestila za domače plačilne transakcije.
Domače in čezmejne plačilne transakcije v valuti države članice in v valuti
tretje države ter druge plačilne transakcije
Plačilni nalog posredovan preko Poslovne Banke IN
na banko bančne skupine Intesa SanPaolo, na banko članico sistema IBOS in 0,09%, min. 9,00 EUR, max.
med povezanimi družbami
200,00 EUR
plačilni nalog za plačilo na račun odprt pri Banki Intesa Sanpaolo

4,60 EUR po nalogu

plačilni nalog za plačilo na račun odprt pri drugi banki

0,12%, min. 12,00 EUR, max.
200,00 EUR

Plačilni nalog posredovan na bančnem okencu ali na drug način
na banko bančne skupine Intesa SanPaolo, na banko članico sistema IBOS in 0,09%, min. 12,00 EUR, max.
med povezanimi družbami
200,00 EUR
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plačilni nalog za plačilo na račun odprt pri Banki Intesa Sanpaolo

4,60 EUR po nalogu

plačilni nalog za plačilo na račun odprt pri drugi banki

0,12%, min. 16,00 EUR, max.
200,00 EUR

Kritje nadomestil prejemnika plačila (OUR stroški) pri čezmejnih plačilnih
transakcijah v valuti države članice (razen EUR) in v valuti tretje države v
državo, ki ni država članica ter pri drugih plačilnih transakcijah
plačilni nalog v USD na račun odprt pri drugi banki

13,00 EUR

plačilni nalog v drugi valuti na račun pri drugi banki

dejanski stroški tuje banke

Plačilni nalogi brez BIC kode ali računa prejemnika plačila v strukturi IBAN

10,95 EUR

Nadomestilo za plačilni nalog brez BIC kode se obračuna le pri drugih plačilnih transakcijah.
Nujni nalog (zaračuna poleg nadomestila za plačilni nalog in ne velja za plačilne
naloge pod točko 3.1.1. in 3.1.2.)

10,00 EUR

Prejeta sredstva na transakcijski račun
Prejeta sredstva v EUR na TRR znotraj držav članic EU/EEA

veljajo nadomestila po tarifi 2.2.

Prejeta sredstva na TRR iz tretjih držav in iz držav članic v valutah različnih
od EUR
iz banke bančne skupine Intesa SanPaolo, iz banke članice sistema IBOS in
med povezanimi družbami

0,09%, min. 9,00 EUR, max.
200,00 EUR

iz ostalih bank

0,12%, min. 12,00 EUR, max.
200,00 EUR

iz računa pri naši banki

4,60 EUR po nalogu

Za prejeta sredstva na TRR katerih vrednost ne presega 50,00 EUR znaša nadomestilo 4,60 EUR.
Pogojena nakazila
pogojena nakazila v tujino in iz tujine

0,35 %, min. 23,00 EUR

sprememba pogojev po pogojenih nakazilih

14,20 EUR

Unovčevanje tujih čekov
s takojšnjo odobritvijo TRR

0,40%, min. 10,95 EUR

s pošiljanjem na unovčenje
s pošiljanjem na unovčenje v tujino

0,15%, min. 7,70 EUR, max.
109,50 EUR

prilivna provizija iz naslova unovčenega čeka

0,09%, min. 10,95 EUR, max.
186,00 EUR

Banka zaračuna dodatne stroške v višini stroškov tuje banke.
Pošiljanje obvestil
pošiljanje obvestil o izvršenih plačilnih transakcijah po nalogu uporabnika, če
so poslana po pošti
pošiljanje obvestil o izvršenih plačilnih transakcijah uporabnikom Poslovne
Banke IN, če so le-ta poslana po pošti ali e-pošti

2,20 EUR od strani
2,20 EUR
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Izdelava kopije SWIFT sporočila MT 103 po nalogu uporabnika

2,30 EUR

Pologi v valutah držav članic in v valutah tretje države na TRR

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

Dvig v valuti držav članic in v valuti tretje države iz TRR

0,7%, min. 6,90 EUR od
posamezne valute

Nadomestila raznih poizvedb in izterjava pravilno izvršenih čezmejnih in
drugih plačilnih transakcij na zahtevo uporabnika
preklic čezmejne ali druge plačilne transakcije v banki

5,45 EUR na preklicano
plačilno transakcijo

preklic čezmejne ali druge plačilne transakcije s strani banke v sodelovanju s
prejemnikovo banko

18,40 EUR na preklicano
plačilno transakcijo

reklamacije, poizvedbe, zavrnitve, spremembe, dopolnitve, izterjava plačilne
transakcije

18,40 EUR na plačilno
transakcijo

nadomestila tujih bank zaradi reklamacij, poizvedb, zavrnitev, sprememb,
preklicev, dopolnitev, izterjave

dejanski stroški tuje banke

Upravljanje z računi na daljavo
posredovanje pri odpiranju nerezidentnega računa pri tuji banki

21,90 EUR in dejanski stroški
hitre pošte

posredovanje podatkov prejetih z izpiskom (MT940)

0,80 EUR po MT 940

pošiljanje nakazila (MT 101)

0,80 EUR po MT 101

Unovčenje čekov upravičencu v tujini

1,00% od zneska unovč. čeka,
min. 4,40 EUR
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