Najem sefov po velikosti
• za sef A
• za sef B
• za sef C
• za sef D
• za sef E
• za sef F
• za sef G
• za sef H
• za sef I
• za sef J
• za sef K
• za sef L

Mesečno
14 EUR
20 EUR
23 EUR
26 EUR
28 EUR
30 EUR
32 EUR
35 EUR
38 EUR
55 EUR
70 EUR
85 EUR

Ključi sefa
Izdelava novega ključa zaradi izgube:
• enega ključa
• obeh ključev
Potrdila, izračuni, fotokopiranje
Uradno potrdilo:
• o številki računa ali stanju na računu
• o prometu na računu
Izračun obresti, ki so predmet
bančnega poslovanja (DDV)
Informacije o veljavnih
obrestnih merah in podobno
za pretekla obdobja (DDV)
Izdelava izpisov prometa (tudi prepisov
knjigovodskih kartic), mikrofilmskih izpisov,
dokumentov in podobno na željo komitenta
Fotokopiranje dokumentov (DDV)

NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana, januar 2010

Poslovanje s sefi (DDV)
Letno
40 EUR
60 EUR
70 EUR
80 EUR
85 EUR
90 EUR
95 EUR
105 EUR
115 EUR
170 EUR
220 EUR
265 EUR

Vrednostni papirji,
sefi in ostali
stroški poslovanja
Stroški za poslovanje

80,00 EUR
215,00 EUR

4,17 EUR
8,35 EUR
0,33 EUR od vrstice,
najmanj 3,25 EUR

5,01 EUR od strani

0,71 EUR od strani
0,25 EUR od strani

(DDV) Storitev je obdavčena na podlagi Zakona o DDV po splošni stopnji 20 %. Ostale storitve so
oproščene plačila davka po 44. členu, točka 4 Zakona o DDV.
Tiskovina je informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb. Za napake v tisku ne
odgovarjamo. Vabimo vas, da ob sklenitvi pogodbe v banki preverite veljavne pogoje in lastnosti
storitve.
Velja od 1. januarja 2010
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Borzno posredništvo
Trgovanje s finančnimi instrumenti
Odpiranje računa komitenta pri članu KDD
(zapiranje računa po 1 letu brez transakcij
in stanja brezplačno)

Prenosi vrednostnih papirjev
Prenos vrednostnega papirja z računa imetnika
pri KDD na račun istega imetnika pri članu KDD,
na podlagi naloga imetnika
12,52 EUR

Nadomestilo za vodenje računa vrednostnih papirjev
• Fizične osebe
6,48 EUR letno oziroma
proporcionalno od meseca otvoritve računa
• Pravne osebe
49,92 EUR letno oziroma
proporcionalno od meseca otvoritve računa
Nadomestilo za trgovanje s finančnimi instrumenti
na slovenskem in tujih trgih
• 1,3 % in minimalno 20,03 EUR, pri čemer se višina nadomestila za
trgovanje s finančnimi instrumenti lahko zniža na podlagi podatkov o
vrednosti transakcij s finančnimi instrumenti v preteklem koledarskem
polletju in velja za prihodnje obdobje, pri tem se upošteva le vrednost
transakcij s finančnimi instrumenti, ki so bile izvedene na podlagi
posamezne pogodbe o borznem posredovanju:
• 1 %, če je vrednost prometa v koledarskem polletju od 210.000,00 EUR
do vključno 320.000,00 EUR in min. 20,03 EUR
• 0,8 %, če je vrednost prometa v koledarskem polletju nad 320.000,00
EUR do vključno 570.000,00 EUR in min. 20,03 EUR
• 0,5 %, če je vrednost prometa v koledarskem polletju nad 570.000,00
EUR do vključno 2.000.000,00 EUR in min. 20,03 EUR
• 0,3 %, če je vrednost prometa v koledarskem polletju nad 2.000.000,00
EUR do vključno 2.500.000,00 EUR in min. 20,03 EUR
• 0,25 %, če je vrednost prometa v koledarskem polletju nad 2.500.000,00
EUR in min. 20,03 EUR
Nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev
Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev
• min. 0,60 EUR mesečno za posamezen račun, pri čemer se
nadomestilo obračunava četrtletno za račune, ki v tem čertletju
glede na povprečno mesečno stanje VP, presežejo skupni znesek
nadomestila v višini 30 EUR. V kolikor skupni znesek nadomestila
za posamezno četrtletje za posamezni račun ne preseže 30 EUR, se
nadomestila za to četrtletje ne obračuna četrtletno, ampak se zneski
nezaračunanih nadomestil seštevajo in obračunajo enkrat letno
Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev lastniški vrednostni papirji
• 0,00222 % povprečnega mesečnega stanja VP
Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev dolžniški vrednostni papirji
• 0,00158% povprečnega mesečnega stanja VP
Minimalno letno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev
• 5,00 EUR

Strošek prodaje vrednostnih papirjev za poplačilo
zapadlih terjatev do stranke
• 8,35 EUR in 1,3 % min. 20,03 EUR
2,00 EUR

Prenos vrednostnega papirja z računa imetnika pri članu KDD na račun
istega imetnika pri drugem članu KDD, na podlagi njegovega naloga:
• do 499 lotov
11,00 EUR
• od 500 do 4.999 lotov
14,87 EUR
• od 5.000 do 9.999 lotov
23,40 EUR
• nad 10.000 lotov
48,75 EUR
Prenos vrednostnih papirjev, ki pomeni spremembo imetnika
vrednostnega papirja, z računa (na podlagi naloga imetnika) ali na
račun imetnika (na podlagi naloga drugega imetnika) pri članu KDD.
za vrednostne papirje, ki kotirajo na Ljubljanski borzi d.d.
• do 0,0374 % od vrednosti transakcije plus 6,60 EUR, pri čemer je
min. 11,00 EUR in max. 100,00 EUR
za vrednostne papirje, ki ne kotirajo na Ljubljanski borzi d.d.,
plačata kupec in prodajalec
• do 499 lotov
11,00 EUR
• od 500 do 4.999 lotov
14,87 EUR
• od 5.000 do 9.999 lotov
23,40 EUR
• nad 10.000 lotov
48,75 EUR
Prenos VP, ki pomeni spremembo imetnika VP, z/na računa imetnika
pri članu KDD, izven organiziranega trga, na podlagi naloga imetnika,
pri čemer je zagotovljena sočasna izpolnitev obveznosti (DVP-OTC)
• 0,039 % od vrednosti transakcije plus 6,01 EUR, pri čemer je min.
10,02 EUR in max. 100,00 EUR
Nadomestilo za izvedbo postopka vpisa,
izbrisa ali uresničitve pravice tretjega
za vrednostne papirje, ki kotirajo na Ljubljanski borzi d.d. (po
veljavnem enotnem tečaju)
• 0,034% plus 6,01 EUR, pri čemer je min. 10,02 EUR
in max. 100,00 EUR
za vrednostne papirje, ki ne kotirajo na Ljubljanski borzi d.d.:
• do 499 lotov
10,02 EUR
• od 500 do 4.999 lotov
13,52 EUR
• od 5.000 do 9.999 lotov
21,28 EUR
• nad 10.000 lotov
44,32 EUR

Strošek posredovanja pri sprejemu ponudbe za prevzem
• 10,00 EUR plus DDV 20 %
Nadomestilo za izdajo in posredovanje listin oz. zahtevkov
v zvezi s poslovanjem s finančnimi instrumenti
• posamezna zahteva
• stran

2,80 EUR
4,48 EUR

Individualno upravljanje sredstev komitenta
• 0,0463 % do 0,75 % povprečne vrednosti upravlj. sred. v obdobju
plus DDV 20 %, zaračunano trimesečno, v odvisnosti od sestave
premoženja, obsega upravljanih sredstev, odstotka delitve presežka
in poslovnega sodelovanja komitenta z NLB d.d. na drugih področjih
in do 30% letnega donosa vloženih sredstev nad donosnostjo
EUR + 5% (izstopni stroški v višini do 3 % vrednosti sredstev, ki jih
stranka umakne iz upravljanja, v odvisnosti od trajanja pogodbenega
razmerja s stranko)
Investicijsko svetovanje
Investicijsko svetovanje v zvezi s sredstvi komitenta
• 0,0463 % do 0,75 % povprečne vrednosti sredstev v obdobju,
plus DDV 20% zaračunano trimesečno, v odvisnosti od poslovnega
sodelovanja komitenta z NLB na drugih področjih, odstotka delitve
donosa sredstev, sestave in vrednosti sredstev, ki so predmet
investicijskega svetovanja (Izstopni str oški v višini do 1% vrednosti
sredstev, ki so predmet investicijskega svetovanja in odvisni od
trajanja pogodbenega razmerja).
Investicijsko svetovanje na osnovi izdelave analiz
• odvisno od zahtevnosti in obsega analize

