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Odprtje računa 

• odprtje prvega računa za domače in tuje pravne osebe, 
   podjetnike, zasebnike, skupnosti in osebe civilnega prava 

brez nadomestila

• odprtje računa za volilno kampanjo                                                                20,86 EUR (vključuje tudi zaprtje računa)   

• odprtje vsakega naslednjega računa istega tipa:
  - za domače in tuje pravne osebe, podjetnike, 
    zasebnike, skupnosti in osebe civilnega prava   
 - za razredne skupnosti in skupine

41,73 EUR

brez nadomestila

Vodenje računa 

• domače pravne osebe in volilni račun 10,85 EUR

• tuje pravne osebe, podjetniki, zasebniki in 
   osebe civilnega prava

5,42 EUR

• razredne skupnosti oziroma skupine otrok brez nadomestila

• za stranke notarja / odvetnika 13,60 EUR

Vodenje računa vsebuje upravljanje računa v domači in tujih valutah, dnevne izpiske o prometu ob vsaki spremembi 
 stanja v elektronski obliki, specifikacije plačanih nadomestil, obrestne liste za čas, ko je stanje na računu negativno,  
letno obvestilo o kumulativnem prometu in druga obvestila.

Zaprtje računa 

• za domače in tuje pravne osebe, podjetnike, 
   zasebnike, skupnosti in osebe civilnega prava

20,86 EUR 

• za razredne skupnosti oziroma skupine otrok brez nadomestila

Dnevni izpiski NLB Poslovnega računa

• v papirni obliki
(zaračunamo vsak posamezni papirni izpisek, obračun je enkrat mesečno)

  0,65 EUR

• v elektronski obliki prek NLB Proklika 0,00 EUR                                 

Izvleček iz NLB Tarife in Sklepa o obrestnih merah NLB d.d., 
za imetnike NLB Poslovnih računov za domače in tuje pravne 
osebe, podjetnike, zasebnike in skupnosti

Veljavnost od: 1. avgusta 2009 naprej
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NLB Poslovna kartica BA Maestro

• izdaja NLB Poslovne kartice BA Maestro         brez nadomestila

• članarina za NLB Poslovno kartico BA Maestro         brez nadomestila

• predčasna izdaja NLB Poslovne kartice BA Maestro 
   pred potekom veljavnosti

6,26 EUR

• naročilo novega PINa             3,50 EUR

• prijava Izgube/kraje               6,26 EUR

• ukinitev kartice v mesecu obnove 6,26 EUR

• odpoved naročene in še ne prevzete kartice 20,00 EUR

• dvig gotovine
   - na bankomatu NLB Skupine* in Banke Celje  
   - na bankomatu druge banke v Sloveniji 
   - na bankomatih v državah EU v evrih in švedskih kronah 
   - na bankomatu v državah EU v ostalih valutah, 
     razen evra in švedskih kron 
   - na bankomatu v drugih državah v EU in izven EU
   - na POS terminalih v bančni poslovalnici doma in v tujini**
   - na POS terminalih v bančni poslovalnic NLB in Banke Celje

0,00 EUR
0,60 EUR
0,60 EUR

1% (najmanj 2,00 EUR)
            

1% (najmanj 2,00 EUR)
               1% (najmanj 4,00 EUR)

1% (najmanj 4,00 EUR)

• neupravičena reklamacija
   - neupravičena reklamacija, ki se ugotavlja znotraj NLB      
   - neupravičena reklamacija, ki se ugotavlja izven NLB 
     (v kartičnemu sistemu MasterCard in/ali na prodajnem 
     mestu druge poslovne banke)   

10,00 EUR
                                    20,00 EUR

Opomba: 

*  NLB Skupina: NLB, NLB Razvojna banka, NLB Tuzlanska banka, NLB Continental banka, NLB Tutunska banka,  
    NLB Priština, NLB Montenegro banka, NLB LHB banka

** velja tudi za nakupe blaga in storitev v poslovalnicah Pošte Slovenije/PBS

 
Plačilni promet v domovini

Negotovinski plačilni promet 
Plačilo v breme računa

Plačilo stranki 
pri isti banki            

(interno plačilo)

Plačilo stranki pri drugi banki 
(eksterno plačilo)

višina tarife ne 
glede na znesek

do vključno 
50.000 EUR

nad                       
50.000 EUR

Nalog oddan prek NLB Proklika, vključno s plačilom SEPA  0,35 EUR 0,80 EUR 4,85 EUR

Nalog oddan na bančnem okencu, vključno s plačilom SEPA 1,80 EUR 2,50 EUR 6,35 EUR

Nalog oddan prek NLB Teledoma (samo za zasebnike), 
vključno s plačilom SEPA

1,35 EUR 1,80 EUR 5,80 EUR

Nalog oddan v NLB DNT 1,40 EUR 1,80 EUR 5,95 EUR
 

Opombe:
Plačilo SEPA za plačilo v evrih med transakcijskimi računi v območju SEPA, ki zajema države članice EU, Islandijo, Norveško, 
Liechtenstein in Švico.
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Nujni nalog*

 • nalogi oddani prek NLB Proklika 4,85 EUR

 • nalogi oddani na bančnem okencu 6,35 EUR

 • nalogi oddani prek NLB Teledoma 5,80 EUR

 • nalogi oddani v NLB DNT 5,95 EUR

Opomba: 

* Navedena nadomestila veljajo za nujne naloge do vključno 50.000 EUR

Direktna obremenitev

• direktna obremenitev 0,20 EUR 

• obvestilo o neizvršeni direktni obremenitvi   2,09 EUR 

Direktna odobritev

 • prek Zbirnega centra Bankart (eksterna obdelava) 0,20 EUR 

 • v okviru NLB (interna obdelava) 0,30 EUR 

Plačilo v dobro računa

• eksterni priliv na NLB Poslovni račun                    0,10 EUR

• interni priliv na NLB Poslovni račun           0,00 EUR

Gotovinsko poslovanje
Polog gotovine

• prek NLB Dnevno nočnega trezorja 
   - polog bankovcev 
   - nedovoljen polog kovancev

0,30% zneska (najmanj 2,09 EUR) 
4,00% zneska (najmanj 41,73 EUR)

•  v centralni trezor NLB (za velike zneske po dogovoru)  
- bankovci 
- kovanci do 30 EUR 
- kovanci nad 30 EUR

0,30 % zneska 
0,30 % zneska 

2,00% zneska (najmanj 5,00 EUR)

•  s prevzemom pri stranki  
(za zneske 41.000 EUR in več) 
- bankovci 
- kovanci do 30 EUR 
- kovanci nad 30 EUR

0,40 % zneska 
0,40 % zneska 

2,00% zneska (najmanj 5,00 EUR)

•  pri bančnem okencu  
- bankovci 
- kovanci do 30 EUR 
- kovanci nad 30 EUR

0,33% zneska (najmanj 2,09 EUR)
0,33% zneska (najmanj 2,09 EUR)
2,00% zneska (najmanj 5,00 EUR)

Dvig gotovine

Dvig gotovine za finančne institucije (HKS ipd.)  
- bankovci 
- kovanci 

0,15 % zneska 
2,00% zneska (najmanj 5,00 EUR)

Dvig gotovine za ostale imetnike NLB Poslovnega računa 
- bankovci 
- kovanci 

0,10% zneska (najmanj 1,10 EUR)
2,00% zneska (najmanj 5,00 EUR)

Menjava gotovine (kovancev v bankovce in nasprotno)

• menjava bankovcev v kovance in kovancev v bankovce 4 ,00% zneska (najmanj 5,00 EUR)
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Plačilni promet s tujino

Čezmejni plačilni promet
Regulirano čezmejno plačilo, vključno s plačilom SEPA* 

• nalog oddan prek NLB Proklika 0,80 EUR

• nalog oddan na bančnem okencu  2,50 EUR

• prejeto plačilo 0,10 EUR

Neregulirano čezmejno plačilo **

• nalog oddan prek NLB Proklika 0,80 EUR + 10,00 EUR

• nalog oddan na bančnem okencu  2,50 EUR + 10,00 EUR

• prejeto plačilo 0,10 EUR + 10 EUR 

Opomba:
*  Regulirano čezmejno plačilo je plačilo do 50.000 EUR ali protivrednosti v SEK za:  

• plačila v države in iz držav EU, ki vsebujejo vse podatke za avtomatsko procesiranje (BIC, IBAN, SHA),  
• poslovanje z nerezidenti v državi.

 Plačilo SEPA za plačilo v evrih med transakcijskimi računi v območju SEPA, ki zajema države članice EU, Islandijo, 
 Norveško, Liechtenstein in Švico. 
**   Neregulirano čezmejno plačilo je plačilo, ki ne izpolnjuje najmanj enega določila za regulirano čezmejno plačilo.  

Za naloge nad 50.000 EUR ali protivrednosti v SEK ter za plačila v ostalih valutah pa velja NLB Tarifa za mednarodni 
plačilni promet.

Mednarodni plačilni promet

• nalog oddan prek NLB Proklika 0,08 % zneska (najmanj 8,35 EUR, največ 208,65 EUR)

• nalog oddan na bančnem okencu 0,10 % zneska (najmanj 10,43 EUR, največ 208,65 EUR)

• prejeto plačilo* 0,10 % zneska (najmanj 10,43 EUR, največ 208,65 EUR)

Opomba: 
* Brez nadomestila za plačila v breme računov nerezidentov pri NLB d.d. 

Plačilo/prenos v tuji valuti v državi z rezidenti
Nalog oddan prek NLB Proklika

• interno* 4,10 EUR

• eksterno 8,30 EUR
 

Nalog oddan na bančnem okencu

• interno* 8,30 EUR 

• eksterno 12,50 EUR

Prejeto plačilo

• eksterno 4,10 EUR

Opomba: 
* Brez nadomestila za prenose med računi istega komitenta.

Druge storitve*
Opomba: 
* Velja za čezmejni in mednarodni plačilni promet in plačila/prenosi v tuji valuti v državi z rezidenti.

 

• plačilo s čekom  0,15 % zneska (najmanj 12,52 EUR)

• posredovanje pri pogojenem plačilu 0,10 % zneska (najmanj 10,43 EUR, največ 208,65) 

• krajšanje valutacije plačila 0,05 % zneska (najmanj 8,35 EUR, največ 208,65 EUR)

• zbirni nalog za banko
  - izvedeno v domovini
  - izvedeno v tujini

0,42 EUR - na upravičenca 
10 EUR na nalog

0,10 % zneska (najmanj 10,43 EUR, največ 208,65 EUR) 

• preklic naloga pred izvršitvijo 8,35 EUR
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Poslovanje s tujo gotovino

• dvig tuje gotovine 2,00 % zneska (najmanj 6,26 EUR, največ 83,46 EUR)

• polog bankovcev v tuji valuti 0,50 % zneska (najmanj 6,26 EUR, največ 83,46 EUR )

• polog kovancev v tuji valuti 20,00% zneska 

NLB E-račun - posredovanje e-računov in e-prijav

• prevzem in posredovanje e-računa do prejemnika (nadomestilo plača izdajatelj)

število poslanih e-računov 
mesečno/velikost datoteke

 cena v EUR v velikosti do 
200 KB

cena v EUR v velikosti 
nad 200 KB do 500 KB

cena v EUR v velikosti 
nad 500 KB do 1MB

do 500 0,28 0,30 0,33

od 501 do 10.000 0,27 0,29 0,32

od 10.001 do 25.000 0,26 0,28 0,31

od 25.001 dalje 0,25 0,27 0,30

• posredovanje e-prijave/e-odjave na prejem e-računa do izdajatelja (nadomestilo plača izdajatelj)      0,02 EUR 

• posredovanje povratne informacije o dostavi/nedostavi e-računa izdajatelju                                    brez nadomestila

Elektronsko bančništvo

NLB Proklik (za domače in tuje pravne osebe, podjetnike ter zasebnike) 

• pristopnina za NLB Proklik 40,00 EUR 

•  pristop k uporabi storitev upravljanja denarnih sredstev na NLB Prokliku 29,21 EUR

NLB Dnevno nočni trezor in NLB Najemni predalčki

Uporaba NLB Dnevno nočnega trezorja (DNT) 

• vključuje izdelavo in uporabo magnetne kartice za DNT in 
   240 vrečk na leto za DNT

51,33 EUR na leto 

Uporaba NLB Dnevno nočnega trezorja (DNT) in predalčka 

•  vključuje izdelavo in uporabo magnetne kartice za DNT, 
240 vrečk na leto za DNT in uporabo predalčka za 
dokumentacijo s ključem

65,93 EUR na leto

• vrečke za DNT (t.j. za vrečke, ki niso vključene v paket DNT) 0,21 EUR

Uporaba NLB Najemnega predalčka za shranjevanje dokumentacije

• vključuje izdelavo ključa za predalček in uporabo predalačka 20,03 EUR na leto 

Telefonsko bančništvo za samostojne podjetnike in zasebnike

NLB Teledom

• pristopnina za NLB Teledom 10,00 EUR 

Druga nadomestila 

• Sklep o izvršbi ali sklep o prisilni poravnavi 
   sredstev z dolžnikovega NLB Poslovnega računa
   - sprejem in obdelava sklepa 
   - vsako nakazilo za izvršitev sklepa

33,38 EUR 
2,09 EUR
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• Unovčitev menice
   - postopek unovčevanja menice 
   - postopek unovčevanja menice, ki vključuje tudi plačilo menice

16,69 EUR
16,69 EUR + cena plačilnega naloga

• Priprava podatkov o solventnosti imetnika  
   NLB Poslovnega računa

8,35 EUR + DDV

• Interni obrazci - za plačilni promet v domovini in s tujino brezplačno

• Ponovna izdaja dnevnega izpiska NLB Poslovnega računa 2,09 EUR 

• Izpis prometa na NLB Poslovnem računu za daljše časovno obdobje 6,26 EUR 

• Potrdilo o številki računa in/ali stanju na NLB Poslovnem računu 
   na zahtevo imetnika računa

4,17 EUR 

• Potrdilo o številki računa in/ali stanju na NLB Poslovnem računu na zahtevo  
   odvetnikov, notarjev, upnikov z izkazanim pravnim interesom v izvršilnem postopku

8,35 EUR

• Potrdilo o številki računa in/ali stanju na NLB Poslovnem računu na pisno zahtevo 
   sodišča, davčne uprave, državnega pravobranilstva, državnega tožilstva, Urada za 
   preprečevanje pranja denarja, policije

brezplačno

• Ponovna izdaja obvestila o obračunanih obrestih, obvestilo o obračunanih 
   oziroma plačanih nadomestilih, ipd.

6,26 EUR

• Pošiljanje opominov 8,35 EUR

NLB Poslovna kartica MasterCard

• članarina 25,04 EUR na leto

Obrestovanje sredstev 

Obrestna mera 

• na domačem delu NLB Poslovnega računa 0,20 % letno, nominalno 

• na deviznem delu NLB Poslovnega računa
AUD, CAD, HRK, CZK, DKK, HUF, NOK, PLN, CHF,

SEK, GBP, USD, MKD, RSD, BAM, RUB, BGN 0,05 % letno,
JPY 0,01 % letno

Storitve na NLB Poslovnem računu 

Dovoljeno negativno stanje v domači valuti - klasični limit 
cene so odvisne od bonitete komitenta, poslovnega odnosa, zahtevnosti obdelave oziroma ročnosti limita 

• obrestna mera
6,74 % - 9,00 % letno  

Nominalna obrestna mera je fiksna za čas trajanja limita.

• obdelava prošnje 0,10 % − 1,00 % odobrenega zneska (najmanj 80,00 EUR)

• rezervacija sredstev 0,30 % − 0,60 % odobrenega zneska

Opombe: 
•  Za preračun nadomestil in stroškov storitev iz tuje v domačo valuto se uporablja referenčni tečaj Banke Slovenije, veljaven 

na datum obračuna. 
•  Navedena  nadomestila in obrestne mere se spreminjajo z vsakokrat veljavno NLB Tarifo in Sklepom o obrestnih merah NLB d.d.
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NLB d.d. 
Trg republike 2
SI-1000 Ljubljana

T: +386 1 477 20 00
E: info@nlb.si
www.nlb.si
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