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INTESA SANPAOLO BANK V VLOGI IZDAJATELJICE E-RAČUNA 

Intesa Sanpaolo Bank je uvrščena v register izdajateljev e-računov. Intesa Sanpaolo Bank izdaja e-
račune za fizične osebe kot tudi za pravne osebe in zasebnike. 

Če prejemate račune s strani Intese Sanpaolo Bank in bi želeli prejemanje računov po pošti zamenjati 
z elektronskim prejemom računa v svojo spletno banko vas vabimo, da se naročite na prejem e-računa. 

E-račune lahko prejemate za storitve, ki so navedene v nadaljevanju. 

 
NAVODILA ZA FIZIČNE OSEBE 

Intesa Sanpaolo Bank fizičnim osebam omogoča prejem e-računov za: 

 plačilo obveznosti poslovanja s plačilno kartico Activa Mastercard, 

 plačilo najema sefa, 

 plačilo lizing obrokov. 

 
Kako se naročite na prejemanje e-računov? 

Ob naročilu na prejem e-računa v polje »Referenca« vpišite ustrezno referenčno številko brez 
presledkov. Primer: SI126600000123459. 

 Področje kartičnega poslovanja: V polje »Referenca« vpišite referenčno številko, ki jo 

prepišete z zadnjega prejetega računa. Na prejem e-računa se lahko naročite tudi, če svoje 
obveznosti poslovanja s plačilno kartico Activa Mastercard poravnavate z direktno 
obremenitvijo SEPA. 
 

 Plačilo najema sefa: V polje »Referenca« vpišite referenčno številko, ki jo prepišete z 
zadnjega prejetega obračuna oz. računa. 
 

 Področje lizinga: V polje »Referenca« vpišite referenčno številko, ki jo prepišete iz prejetega 
računa.  
 

 Naročilo na prejem e-računa za vsa navedena področja: Ob naročilu na prejem e-računa v 
polje »Referenca« vpišite »VSE«. Tako boste za vsa področja, za katera Intesa Sanpaolo Bank 
izdaja e-račune, v spletno banko prejeli račun v elektronski obliki.  

 

 

  

https://www.intesasanpaolobank.si/prebivalstvo/storitve-na-racunu/e-racun.html
https://www.intesasanpaolobank.si/podjetja/placila/e-racun.html
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NAVODILA ZA PRAVNE OSEBE 

Intesa Sanpaolo Bank za pravne osebe in zasebnike omogoča prejem e-računov za  naslednja 
področja: 

 kreditno poslovanje, 

 kartično poslovanje, 

 poslovanje s transakcijskim računom, 

 plačilo leasing obrokov. 

 
Kako se naročite na prejemanje e-računov? 

Ob naročilu na prejem e-računa v polje »Referenca« vpišite ustrezno referenčno številko brez 
presledkov. Primer: SI126600000123459. 

 Področje kreditnega poslovanja: Naročite se lahko na prejem e-računa za: 
- Obvestilo o obračunanih obrestih, 
- Obvestilo o obračunanih nadomestilih. 

 
Pri naročilu v polje »Referenca« vpišite sklicno številko kredita, ki jo prepišete iz 
zadnjega prejetega obvestila. Primer: sklicna številka kredita iz povzetka obračuna 
storitev v polju SKUPAJ 301-0005941678. 
 

 Področje kartičnega poslovanja: Naročite se lahko za prejem e-računa za poslovno kartico 
Activa Visa ali Activa Mastercard. V polje »Referenca« vpišite referenčno številko, ki jo 
prepišete iz zadnjega prejetega računa. 
 

 Poslovanje s transakcijskim računom: Naročite se lahko za prejem e-računa za storitve, 
povezane s poslovanjem na transakcijskem računu (izdaja raznih potrdil, plačilo nadomestil 
in stroškov vodenja transakcijskega računa, plačilnega prometa, najemnina za najem sefa 
ipd.). V polje »Referenca« vpišite referenčno številko, ki jo prepišete iz zadnjega prejetega 
obračuna oz. računa. 
 

 Področje lizinga:  Naročite se lahko na prejem e-računa za plačevanje obveznosti po lizing 
pogodbi. V polje »Referenca« vpišite referenčno številko, ki jo prepišete iz prejetega računa.  

 Naročilo na prejem e-računa za vsa navedena področja: Ob naročilu na prejem e-računa v 
polje »Referenca« vpišite »VSE«. Tako boste za vsa področja, za katera Intesa Sanpaolo Bank 
izdaja e-račune, v spletno banko prejeli račun v elektronski obliki.  

 
 

 

 


