
Interno - Internal#

Nadomestilo

0,42 EUR po nalogu

5,50 EUR po nalogu

1,00 EUR po nalogu

2,25 EUR po nalogu

9,00 EUR po nalogu

1,50 EUR po nalogu

5,50 EUR po nalogu

5,50 EUR po nalogu

9,00 EUR po nalogu

9,00 EUR po nalogu

0,12%, min. 10,50 EUR, max. 

185,00 EUR

0,10%, min. 7,30 EUR, max. 

185,00 EUR

4,60 EUR po nalogu

13,00 EUR

nujni plačilni nalog 

plačilni nalog za plačilo na račun odprt pri drugi banki - plačnik 

upokojenec

Čezmejne plačilne transakcije v EUR nad  50.000 EUR 

plačilni nalog posredovan preko digitalnega bančništva na račun odprt 

pri drugi banki

nujni plačilni nalog posredovan preko digitalnega bančništva na račun 

odprt pri drugi banki

plačilni nalog posredovan na bančnem okencu na račun odprt pri drugi 

banki

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

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 posredovan na 

bančnem okencu

plačilni nalog za plačilo na račun odprt pri Banki Intesa Sanpaolo

nujni plačilni nalog posredovan na bančnem okencu na račun odprt pri 

drugi banki

plačilni nalog za plačilo na račun odprt pri drugi banki posredovan 

preko digitalnega bančništva

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

plačilni nalog posredovan preko digitalnega bančništva

POSLOVANJE S TRANSAKCIJSKIM RAČUNOM FIZIČNIH OSEB

plačilni nalog za plačilo na račun odprt pri drugi banki

nujni plačilni nalog 

plačilni nalog posredovan na bančnem okencu ali na drug način

plačilni nalog za plačilo na račun odprt pri drugi banki

Velja od 1. aprila 2022

Vrsta storitve

Negotovinske čezmejne in druge plačilne transakcije

Čezmejne plačilne transakcije v EUR do 50.000 EUR

 čezmejno takojšnje plačilo na račun odprt pri drugi banki

plačilni nalog v USD na račun odprt pri drugi banki

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  



Interno - Internal#

dejanski stroški tuje banke

10,95 EUR

10,00 EUR 

2,30 EUR

5,45 EUR na preklicano 

plačilno transakcijo

18,40 EUR na preklicano 

plačilno transakcijo

18,40 EUR na plačilno 

transakcijo

dejanski stroški tuje banke

reklamacije, poizvedbe, zavrnitve, spremembe, dopolnitve, izterjava 

plačilne transakcije

nadomestila tujih bank zaradi reklamacij, poizvedb, zavrnitev, 

sprememb, preklicev, dopolnitev, izterjave

Nadomestilo za plačilni nalog brez BIC kode se obračuna le pri drugih plačilnih transakcijah.

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  

plačilni nalog v drugi valuti na račun odprt pri drugi banki

Nadomestila raznih poizvedb in izterjava pravilno izvršenih čezmejnih in 

drugih plačilnih transakcij na zahtevo uporabnika

Nujni nalog (zaračuna poleg nadomestila za plačilni nalog in ne velja za 

čezmejne plačilne transakcije v EUR in nujne čezmejne plačilne transakcije v 

EUR.) 

                                               BANKA INTESA SANPAOLO d.d.

Izdelava kopije SWIFT sporočila MT 103 po nalogu uporabnika

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

preklic čezmejne ali druge plačilne transakcije v banki

preklic čezmejne ali druge plačilne transakcije s strani banke v 

sodelovanju s prejemnikovo banko


