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TARIFA BANKE INTESA SANPAOLO d.d. 

KREDITNO POSLOVANJE ZA FIZIČNE OSEBE 

Velja od 01. aprila 2023 

Vrsta storitve Nadomestilo 

Nadomestilo za vodenje kredita fizične osebe 

– občana 

▪ kredit za nepremičnine 

 

 

 

 

▪ potrošniški in gotovinski kredit 

 

 

 

 

4,00 EUR 

Zaračuna se mesečno od meseca prenosa 

kredita v odplačilo do končnega roka vračila 

po pogodbi. 

 

4,00 EUR  

Zaračuna se mesečno od meseca prenosa 

kredita v odplačilo do končnega roka vračila 

po pogodbi. 

Nadomestilo za sklenitev dodatka h kreditni 

pogodbi, izvensodnega dogovora, pristopa k 

dolgu in prevzem dolga občana 

▪ kredit za nepremičnine 

 

▪ potrošniški in gotovinski kredit 

 

 

 

200,00 EUR 

 

70,00 EUR 

Predčasno dokončno ali delno poplačilo 

kredita fizične osebe - občana 

 

▪ Nadomestilo za predčasno delno ali 

dokončno poplačilo kredita za kredite 

sklenjene do vključno 06.08.2010 

 

▪ Nadomestilo za predčasno delno ali 

dokončno poplačilo kredita za kredite 

sklenjene od 07.08.2010 dalje 

polovica stroškov odobritve kredita 

 

 

 

skladno z določbami Zakona o potrošniških 

kreditih, veljavnega na dan sklenitve kreditne 

pogodbe 

 

Izdaja potrdila o kreditnem poslovanju 

občana imetniku kredita 

7,00 EUR 

Priprava dokumentacije za zavarovalnico  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 
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Opomin za neplačane obveznosti do višine zamudnih obresti, največ 2,50 EUR 

Priprava dokumentacije za izbris zastavne 

pravice 

▪ priprava dovoljenja za izbris                                                        

 

 

27,40 EUR 

 

 


