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SPREMEMBA TARIFE BANKE INTESA SANPAOLO d.d.  
 

FINANCIRANJE IN ZAVAROVANJE POSLOVANJA PRAVNIH 
OSEB, ZASEBNIKOV, DRUŠTEV IN C.P.O. 

Velja od 1. marca 2021 

Vrsta storitve Nadomestilo 

FINANCIRANJE POSLOVANJA  

KREDITI   

 Obdelava zahtevka za kredit   

      - Kratkoročni kredit 
od 0,1% do 1,5% od odobrenega zneska, 
najmanj 125,00 EUR  

      - Dolgoročni kredit od 0,1% do 1,5% od odobrenega zneska, 
najmanj 150,00 EUR   

 Nadomestilo za vodenje kredita   

      - Kratkoročni kredit 

  

 

9,50 EUR mesečno 
 
Zaračuna se enkratno za predvidene polne 
mesece od dneva sklenitve pogodbe do konca 
roka vračila po pogodbi. 
 

      - Dolgoročni kredit 9,50 EUR mesečno 
 
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. 

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

150,00 EUR  
Nadomestilo se zaračuna, ko gre za spremembo 
na željo uporabnika. 

 Odstop od odobrenega posla 150,00 EUR 

 Predčasno dokončno ali delno poplačilo 
dolgoročnega kredita  

1,5% od vrnjenega zneska,  
najmanj 150,00 EUR, zvišan za morebitne 
stroške predčasne prekinitve obrestne 
zamenjave (IRS) 

KREDITNA LINIJA  

Kreditna linija z zapadlostjo  

- Obdelava zahtevka od 0,1% do 1,50% od odobrenega zneska, 
najmanj 125,00 EUR 

Kreditna linija na odpoklic  
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- Obdelava zahtevka od 0,1% do 1,50% od odobrenega zneska, 
najmanj 125,00 EUR 

Kreditna linija na računu terjatev  

- Obdelava zahtevka od 0,1% do 1,50% od odobrenega zneska, 
najmanj 125,00 EUR 

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

150,00 EUR 

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

 Odstop od odobrenega posla 150,00 EUR 

 1. obvestilo o nedovoljeni prekoračitvi pozitivnega 
stanja na transakcijskem računu 

2,00 EUR po obvestilu 

 

SPREMEMBA TARIFE BANKE INTESA SANPAOLO D.D. 

 
POSLOVANJE S TRANSAKCIJSKIM RAČUNOM (TRR) PRAVNIH 

OSEB, ZASEBNIKOV in  
TRR DRUŠTEV, CIVILNO PRAVNIH OSEB 

Velja od 1. marca 2021 

Vrsta storitve Nadomestilo 

Vodenje sredstev na računu v valuti EUR   

Nadomestilo za vodenje sredstev na transakcijskih računih se 
zaračuna na stanje seštevka povprečnih mesečnih stanj vseh 
evrskih depozitov komitenta (z izjemo depozitov z ročnostjo 
nad 180 dni, sklenjenih pred 1.12.2020) in  povprečnih 
mesečnih stanj vseh evrskih transakcijskih računov komitenta 
(v nadaljevanju: skupni znesek depozitov in TRR-jev), ki v 
posameznem koledarskem mesecu presega 0,1 mio EUR. 

  

  
- na Skupni znesek TRR-jev in depozitov v višini do vključno 
0,1 mio EUR se ne zaračuna 

  
- na Skupni znesek TRR-jev in depozitov, ki presega 0,1 
mio EUR se Nadomestilo obračuna v  višini  0,042% mesečno 

 
- na Skupni znesek TRR-jev in depozitov, ki presega 3 mio 
EUR se Nadomestilo obračuna v  višini  0,050% mesečno 

 1. obvestilo o nedovoljeni prekoračitvi pozitivnega 
stanja na transakcijskem računu 

2,00 EUR po obvestilu 

Vodenje sredstev na depozitih v valuti EUR   
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Nadomestilo za vodenje sredstev na depozitih se zaračuna na 
stanje seštevka povprečnih mesečnih stanj vseh evrskih 
depozitov komitenta (z izjemo depozitov z ročnostjo nad 180 
dni, sklenjenih pred 1.12.2020) in  povprečnih mesečnih stanj 
vseh evrskih transakcijskih računov komitenta (v nadaljevanju: 
skupni znesek depozitov in TRR-jev), ki v posameznem 
koledarskem mesecu presega 0,1 mio EUR. 

  

  
- na Skupni znesek depozitov in TRR-jev v višini do vključno 
0,1 mio EUR se ne zaračuna 

  
- na Skupni znesek depozitov in TRR-jev, ki presega 0,1 
mio EUR se Nadomestilo obračuna v  višini  0,042% mesečno 

 
- na Skupni znesek depozitov in TRR, ki presega 3 mio 
EUR se Nadomestilo obračuna v  višini  0,050% mesečno 

 

 

BANKA INTESA SANPAOLO D.D. 
 


