IZVLEČEK TARIFE BANKE INTESA SANPAOLO D.D.
OPRAVLJANJE ENKRATNIH GOTOVINSKIH PLAČILNIH TRANSAKCIJ IN
OSTALO POSLOVANJE NA BANČNEM OKENCU
Velja od 1. oktobra 2019
Vrsta storitve

Nadomestilo

Enkratne gotovinske plačilne transakcije v EUR
plačilni nalog nad 50.000 EUR za plačilo na račun odprt pri drugi banki

9,00 EUR po nalogu

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

3,00 EUR po nalogu

plačilni nalog za plačilo na račun odprt pri Banki Koper

2,10 EUR po nalogu

nujni plačilni nalog

9,00 EUR po nalogu

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.
Enkratne čezmejne in druge gotovinske plačilne transakcije
Čezmejne plačilne transakcije v EUR do 50.000 EUR
plačilni nalog za plačilo na račun odprt pri drugi banki

3,00 EUR po nalogu

nujni plačilni nalog

9,00 EUR po nalogu

Čezmejne plačilne transakcije v EUR nad 50.000 EUR
plačilni nalog za plačilo na račun odprt pri drugi banki

9,00 EUR po nalogu

nujni plačilni nalog

9,00 EUR po nalogu

Domače in čezmejne plačilne transakcije v valuti države članice in v valuti
tretje države ter druge plačilne transakcije
plačilni nalog za plačilo na račun odprt pri drugi banki

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

plačilni nalog za plačilo na račun odprt pri Banki Koper

4,60 EUR po nalogu

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

do 12.500 EUR znaša
nadomestilo 23,00 EUR
nad 12.500 EUR znaša 38,30
EUR
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Plačilni nalogi brez BIC kode ali računa prejemnika plačila v strukturi IBAN

10,95 EUR

Nujni nalog (zaračuna poleg nadomestila za plačilni nalog in ne velja za čezmejne
10,00 EUR
plačilne transakcije v EUR in nujne čezmejne plačilne transakcije v EUR.)

Gotovinske plačilne transakcije
Gotovinske plačilne transakcije na bančnem okencu
polog bankovcev
polog kovancev
polog kovancev v vrečki za DNT

0,40% od zneska, min. 3,60
EUR
2,50% od zneska, min. 2,80
EUR
2,50% od zneska, min. 2,80
EUR

Nadomestilo se ne zaračuna, če polog kovancev ne presega 20,00 EUR.
Gotovinske plačilne transakcije preko dnevno-nočnega trezorja
z dnevnim plačilom nadomestila
s plačilom nadomestila na podlagi računa
nedovoljen polog kovancev v dnevno nočni trezor

0,32% od zneska, min. 2,20
EUR
0,38% od zneska, min. 3,60
EUR
4% od zneska, min. 40,00 EUR

Izdaja kartice / ključa za dnevno nočni trezor

6,00 EUR (dve kartici / ključa
brezplačni)

Priprava zapisnika pri ugotovljenih napakah pri prevzemu in štetju gotovine

20,00 EUR

Nadomestila raznih poizvedb in izterjava pravilno izvršenih čezmejnih in
drugih plačilnih transakcij na zahtevo uporabnika
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

Zamenjava apoenov (vse kombinacije bankovcev in kovancev):
zamenjava bankovcev v bankovce

2,50% od zneska, min. 2,80
EUR
Nadomestilo se zaračuna samo
nekomitentom banke.

zamenjava bankovcev v kovance

3% od zneska min. 4,00 EUR
Nadomestilo se ne zaračuna,
če zamenjava bankovcev ne
presega 20,00 EUR.
3% od zneska min. 4,00 EUR
Nadomestilo se ne zaračuna,
če zamenjava kovancev ne
presega 20,00 EUR.

zamenjava kovancev v bankovce
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zamenjava kovancev v kovance

3% od zneska min. 4,00 EUR
Nadomestilo se ne zaračuna,
če zamenjava kovancev ne
presega 20,00 EUR.

Predčasna prekinitev pogodbe o vezavi depozita in varčevanja

33,00 EUR

Ponovna izdaja dokumentacije na zahtevo komitenta
obvestila o obračunanih obresti za dohodnino

4,35 EUR

pošiljanje izpiskov po pošti za depozite in varčevanja

1,05 EUR

Izvršitev sklepa o dedovanju

10,00 EUR po posameznem
dediču

Priprava dokumentacije za zavarovalnico pri odobravanju dovoljene
prekoračitve pozitivnega stanja

10,20 EUR

Poizvedbe upnikov/odvetnikov z izkazanim pravnim interesom
posredovanje informacij o imetništvu računov

6,00 EUR (vključen 22 % DDV)

posredovanje informacij o stanju in prometu na računu

10,00 EUR (vključen 22 % DDV)

posredovanje osnovnih informacij o izvrševanju sklepa (vrstni red,…)

6,00 EUR (vključen 22 % DDV)

Uporaba aplikacije Tech Marketplace

60,00 EUR

Nadomestilo se ne zaračuna prvo leto uporabe.
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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

