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TARIFA BANKE INTESA SANPAOLO d.d.
KREDITNO POSLOVANJE ZA FIZIČNE OSEBE
Velja od 06. julij 2020
Vrsta storitve

Nadomestilo

Krediti za nepremičnine
Dolgoročni

1,4% od odobrenega zneska,
najmanj 250,00 EUR, največ 750,00 EUR,
zaračuna se ob sklenitvi pogodbe

Potrošniški in gotovinski krediti
Kratkoročni

1,6% od odobrenega zneska,
najmanj 50,00 EUR, največ 150,00 EUR,
zaračuna se ob sklenitvi pogodbe

Dolgoročni

1,7% od odobrenega zneska,
najmanj 90,00 EUR, največ 300,00 EUR zaračuna se
ob sklenitvi pogodbe

Ekološki krediti po pooblastilu Ekološkega sklada
(razpisi do leta 2013)


stroški odobritve (razpisi od 2011 do 2013)



stroški vodenja (razpisi od 2011 do 2013)



stroški vodenja (razpisi do 2010)

1,5%, najmanj 50,00 EUR, največ 150,00 EUR
45,00 EUR letno
22,00 EUR letno

Ekološki krediti po pooblastilu Ekološkega sklada
(razpisi od 2014 do 2017)


stroški odobritve



stroški vodenja

1,5%, najmanj 40,00 EUR, največ 175,00 EUR
30,00 EUR letno za kredite do višine 4.000,00 EUR
45,00 EUR letno za kredite od 4.001,00 EUR do višine
10.000,00 EUR
50,00 EUR letno za kredite nad 10.000,00 EUR

Ekološki krediti po pooblastilu Ekološkega sklada
(razpisi od 2019)


stroški odobritve

1,4%, najmanj 40,00 EUR, največ 175,00 EUR



stroški vodenja

30,00 EUR letno za kredite do višine 4.000,00 EUR
40,00 EUR letno za kredite nad 4.000,00 EUR

Nadomestilo za sklenitev dodatka h kreditni pogodbi,
izvensodnega dogovora, pristopa k dolgu in prevzem
dolga občana

Minimalna tarifa od posamezne vrste kredita, za
katerega se sklepa dodatek
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Predčasno dokončno ali delno poplačilo kredita
fizične osebe – občana


izdelava obračuna za kreditne pogodbe,
sklenjene do vključno 06.08.2010



izdelava obračuna za kreditne pogodbe,
sklenjene od 07.08.2010 dalje

izdelava obračuna za ekološke kredite po pooblastilu
Ekološkega sklada


Izdaja potrdila o kreditnem poslovanju
občana imetniku kredita

Priprava dokumentacije za zavarovalnico

polovica stroškov odobritve kredita
skladno z določbami Zakona o potrošniških kreditih
(ZPotK-1)
polovica stroškov odobritve kredita
7,00 EUR

10,20 EUR

Izdelava in pošiljanje izpisov na zahtevo komitenta


nadomestilo za ponovno pošiljanje izpisov za
kredit po pošti

nadomestilo za izdelavo raznih izpisov za kredit


3,10 EUR po izpisu
5,10 EUR po izpisu

Ureditev zavarovanja kreditov fizičnih oseb

z maksimalno hipoteko
 z zastavno pravico, brez zastavne pravice ali z
drugim zavarovanjem na podlagi notarskega
zapisa
 zastopanje drugega kreditodajalca pred
notarjem- sklenitev notarskega sporazuma za
vpis hipoteke
 Priprava dokumentacije za izbris zastavne
pravice

109,50 EUR

priprava dovoljenja za izbris

27,40 EUR

109,50 EUR

164,20 EUR


Garancija


Obdelava zahtevka za garancijo in kontragarancijo

1,0% od odobrenega zneska, najmanj 50,00 EUR,
največ 150,00 EUR

Nadomestilo v času trajanja garancije
Storitvena garancija za resnost ponudbe/kontragar. Se ne zaračuna



Ostale storitvene garancije/kontragar.

od 0,1% mesečno, najmanj 30,00 EUR

Plačilna garancija/kontragar.

od 0,3% mesečno, najmanj 50,00 EUR

Opomin za neplačane obveznosti

do višine zamudnih obresti, največ 2,50 EUR

Izdelava in pošiljanje izpisov na zahtevo komitenta


nadomestilo za ponovno pošiljanje izpisov za
garancijo po pošti



nadomestilo za izdelavo raznih izpisov za
garancijo

5,00 EUR po izpisu
5,00 EUR po izpisu
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