
Interno - Internal#

Nadomestilo

20,00 EUR

25,00 EUR

TRR ostali 2,50 EUR

TRR upokojencev 2,00 EUR

TRR otrok in mladih se ne zaračuna

TRR e-račun 2,20 EUR

TRR osnovni račun 2,70 EUR

2,00 EUR

5,45 EUR

se ne zaračuna

3,25 EUR na poslano obvestilo

se ne zaračuna

1,05 EUR po izpisku

elektronsko se ne zaračuna

dvig v banki se ne zaračuna

3,25 EUR po izpisku

10,20 EUR

1,07 EUR

1,07 EUR

odpiranje računa fizični osebi, ki ni državljan Republike

Slovenije in je nerezident

Dodatno nadomestilo za vodenje računa uporabniku, ki ni

državljan Republike Slovenije ijn je nerezident

Dodatno nadomestilo se zaračuna uporabniku poleg nadomestila za vodenje računa. Dodatno

nadomestilo se ne zaračuna na TRR otrok in kmladih ter na Osnovnem plačilnem računu.
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Vodenje računa

Ukinitev računa po več kot 6 mesecih od dneva sklenitve 

pogodbe, na podlagi katere je bil račun odprt.

Pošiljanje obvestila plačnikom/prejemnikom plačila o novem 

TRR na naslov v tujino (postopek zamenjave transakcijskega 

računa)

po pošti

Prvi izpisek v mesecu

Pošiljanje drugega in vseh nadaljnjih izpiskov

Uporaba digitalnega bančništva

Nadomestilo za uporabo Intesa Sanpaolo Bank

Ukinitev računa

Velja od 1. septembra 2022
Vrsta storitve

IZVLEČEK TARIFE BANKE INTESA SANPAOLO D.D.

POSLOVANJE S TRANSAKCIJSKIM RAČUNOM (TRR) FIZIČNIH OSEB

Odpiranje računa

Odpiranje drugega transakcijskega računa

Pošiljanje izpiskov

Pošiljanje drugega in vseh nadaljnjih izpiskov na naslov v tujino

Nadomestilo za uporabo Intesa Sanpaolo Bank Mobile

Blokiranje računa

Nadomestilo vključuje Intesa Sanpaolo Bank in Intesa Sanpaolo Bank Mobile ter se ne zaračuna na TRR 

otrok in TRR mladih.
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1,05 EUR od čeka, najmanj 2,75 EUR

2,20 EUR

2% od zneska, najmanj 11,00 EUR

2,5% od zneska, najmanj 11,00 EUR

10,20 EUR

9,80 EUR od strani

se ne zaračuna

36,80 EUR od sklepa 

2,75 EUR

3,00 EUR

10,20 EUR

3,80 EUR

10,95 EUR

se ne zaračuna

se ne zaračuna

Za vsak plačilni nalog se zaračuna 

nadomestilo za negotovinske plačilne 

transakcije v EUR preko digitalnega 

bančništva.

0,33 EUR
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Izvršitev sodnih in davčnih sklepov, sklepov drugih organov in 

izvršnice 

Plačilna transakcija iz naslova izvršnice

 Prejem e-računa/e-dokumenta v spletno banko

 Posredovanje e-prijave, e-odjave

čekovnega blanketa

Pošiljanje opominov

Dnevna izvršitev plačilnih transakcij iz naslova sklepa

Obdelava dodatno prejete dokumentacije s strani izdajatelja  

vezano na evidentiran sklep (umiki, odlogi, ustavitve 

postopka, prejeti dodatni sklepi,…)

 Izvršitev plačilnega naloga (e-računa/e-dokumenta)

Umik izvršnice

Preklic veljavnosti čeka

Odobravanje dovoljene prekoračitve pozitivnega stanja na 

TRR

Potrdilo-specifikacija o prejetih sredstvih na TRR

Sprejem in obdelava sklepa

Vsako izvrševanje sklepa

do vključno 6 mesecev

Izvršitev direktnega plačila e-računa

nad 6 do vključno 12 mesecev

priprava dokumentacije za zavarovalnico

preklic prijave

 E-račun in e-dokumenti
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5,30 EUR

13,00 EUR

START paket

Nadomestilo za START paket

V nadomestilo za paket START so vključena naslednja nadomestila:

- nadomestilo za vodenje e-računa,

- nadomestilo za izdajo debetne kartice Activa Visa Inspire,

- nadomestilo za uporabo Intesa Sanpaolo Bank,

- nadomestilo dviga z debetno kartico Activa Visa Inspire na bankomatih Intese Sanpaolo Bank v Sloveniji 

in v tujini,

- nadomestila za izvršitev plačilnih transakcij v EUR valuti do 50.000 EUR preko spletne in mobilne banke 

Intesa Sanpaolo Bank do skupno 5 plačilnih transakcij v koledarskem mesecu,

- nadomestila za izvršitev plačilnih transakcij s SEPA direktno obremenitvijo do skupno 3 plačilnih transakcij 

v koledarskem mesecu,

- nadomestila za izvršitev direktnega plačila e-računa do skupno 3 direktnih plačil e-računa v 

koledarskem mesecu,

- nadomestilo za SMS - varnostni paket.

Vsaka naslednja plačilna transakcija (nad določenim številom) se zaračuna skladno z veljavno Tarifo 

banke. 

PLUS paket
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V nadomestilo za paket PLUS so vključena naslednja nadomestila:

- nadomestilo za vodenje e-računa,

- nadomestilo za izdajo debetne kartice Activa Visa Inspire,

- nadomestilo za vodenje kartičnega računa debetne kartice,

- nadomestilo za uporabo Intesa Sanpaolo Bank,

- nadomestilo dviga z debetno kartico Activa Visa Inspire na bankomatih Intese Sanpaolo Bank v Sloveniji 

in v tujini,

- nadomestilo dviga z debetno kartico Activa Visa Inspire na bankomatih drugih bank v Sloveniji in evro 

območju,

- nadomestila za izvršitev plačilnih transakcij v EUR valuti do 50.000 EUR preko spletne in mobilne banke 

Intesa Sanpaolo Bank,

- nadomestila za izvršitev plačilnih transakcij s SEPA direktno obremenitvijo,

- nadomestila za izvršitev direktnih plačil e-računa,

- nadomestilo za SMS - varnostni paket,

- nadomestilo za mesečno članarino za zlato kreditno kartico Activa Mastercard,

- vstopni stroški v vzajemne sklade.

PAKETI za fizične osebe

Nadomestilo za PLUS paket
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1,00 EUR

2,99 EUR

 nadomestilo dviga z debetno kartico Activa Visa Inspire na bankomatih drugih bank v Sloveniji in evro 

območju do 2 dvigov v koledarskem mesecu,

- nadomestila za izvršitev plačilnih transakcij v EUR valuti do 50.000 EUR preko spletne in  mobilne banke 

Intesa Sanpaolo Bank do skupno 3 plačilnih transakcij v koledarskem mesecu,

- nadomestila za izvršitev plačilnih transakcij s SEPA direktno obremenitvijo do 2 plačilnih transakcij v 

koledarskem mesecu,

- nadomestila za izvršitev direktnega plačila e-računa do 2 direktnih plačil e-računa v koledarskem 

mesecu,

- nadomestilo za SMS - varnostni paket,

- nadomestilo za izdajo predplačniške kartice MOJA Activa Visa,

- nadomestilo za uporabo mobilne denarnice Wave2Pay.

Vsaka naslednja plačilna transakcija (nad določenim številom) se zaračuna skladno z veljavno Tarifo 

banke.

V nadomestilo za paket MLADI so vključena naslednja nadomestila:

- nadomestilo za vodenje TRR mladih,

- nadomestilo za izdajo debetne kartice Activa Visa Inspire,

- nadomestilo za vodenje kartičnega računa debetne kartice,

- nadomestilo za uporabo Intesa Sanpaolo Bank,

- nadomestilo dviga z debetno kartico Activa Visa Inspire na bankomatih Intese Sanpaolo Bank v Sloveniji 

in v tujini,

MLADI paket

Nadomestilo za MLADI paket

DIGITAL paket

Nadomestilo za DIGITAL paket

V nadomestilo za Digital paket so vključena naslednja nadomestila:

- nadomestilo za vodenje e-računa,

- nadomestilo za izdajo debetne kartice Activa Visa Inspire,

- nadomestilo za vodenje kartičnega računa debetne kartice,

- nadomestilo za uporabo Intesa Sanpaolo Bank,

- nadomestilo dviga z debetno kartico Activa Visa Inspire na bankomatih Intese Sanpaolo Bank v Sloveniji 

in tujini,

- nadomestilo dviga z debetno kartico Activa Visa Inspire na bankomatih drugih bank v Sloveniji in evro 

območju,

- nadomestila za izvršitev plačilnih transakcij v EUR valuti do 50.000 EUR preko spletne in mobilne banke 

Intesa Sanpaolo Bank,

- nadomestilo za SMS varnostni paket.
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4,90 EUR

1,47 EUR

33,00 EUR od pogodbe

3,00 EUR od potrdila

4,35 EUR ob izdaji obvestila

1,05 po izpisku

10,00 EUR po posameznem dediču

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  

Razno 

Primerno nadomestilo za osnovni plačilni račun 

(za uporabnike upravičence do denarne socialne pomoči in/ali 

varstvenega dodatka)

Predčasna prekinitev pogodbe o vezavi depozita in 

varčevanja

Izdaja raznih potrdil o stanju računov v banki imetniku računa

Ponovna izdaja obvestila o obračunanih obresti za dohodnino 

na zahtevo komitenta

Osnovni plačilni račun

Primerno nadomestilo za osnovni plačilni račun

V primerno nadomestilo za osnovni plačilni račun so vključena naslednja nadomestila:

- nadomestilo za vodenje e-računa,

- nadomestilo za ukinitev računa,

- nadomestilo za uporabo spletne Banke IN,

- prva izdaja prenosnega OTP čitalca;

- nadomestilo za polog kovancev na račun,

- nadomestilo dviga na prodajnem mestu s kartico Visa Inspire,

- nadomestilo dviga na pošti s kartico Visa Inspire,

- nadomestilo dviga s kartico Visa Inspire na bankomatih izven EUR območja,

- nadomestilo dviga s kartico Visa Inspire na bankomatu druge banke in v državah EUR območja,

- nadomestilo za vodenje kartičnega računa Visa Inspire

- nadomestila za izvršitev domačih in čezmejnih plačilnih transakcij v EUR valuti na bančnem okencu in 

preko spletne Banke IN, plačilnih transakcij s trajnim nalogom ter plačilnih transakcij s SEPA direktno 

obremenitvijo do skupno prvih 8 plačilnih transakcij v koledarskem mesecu.

Vsaka naslednja plačilna transakcija (nad številom 8) se zaračuna skladno z veljavno tarifo za plačilni 

promet zadnji dan v koledarskem mesecu. 

                                                  Banka Intesa Sanpaolo d.d.

Pošiljanje izpiskov po pošti-za depozite in varčevanja

Izvršitev sklepa o dedovanju


