Dokument z informacijami o
nadomestilih
Ime ponudnika računa: NLB d.d., Ljubljana
Naziv računa: NLB Paket Digitalni
Datum: 1.11.2020
• Ta dokument vsebuje informacije o nadomestilih za uporabo glavnih storitev, vezanih na
plačilni račun, in vam bo pomagal pri primerjavi teh nadomestil z nadomestili za druge račune.
• Nadomestila se lahko uporabljajo tudi za uporabo storitev, vezanih na račun, ki jih ni v tem
dokumentu. Popolne informacije so na voljo v NLB Tarifi za prebivalstvo, Sklepu o obrestnih
merah NLB d.d., Pogodbi o ustanovitvi in vodenju računa in Splošnih pogojih poslovanja z
NLB Osebnimi računi.
• Glosar izrazov, ki se uporabljajo v tem dokumentu, je na voljo brezplačno.

Storitev

Nadomestilo

Splošne storitve, vezane na račun
Odprtje računa
Vodenje računa [NLB Paket
Digitalni]
Vsebuje paket storitev, ki ga
sestavljajo:
- vodenje računa,
- 2 brezplačna dviga gotovine
z debetno [BA Maestro]
kartico, na bankomatih drugih
bank v Sloveniji,
- pristop in uporaba mobilne
banke [Klikin], z enkratnim
generatorjem gesel (OTP),
- Paket SMS Alarmi in
Opomniki,
Storitve nad navedeno količino
se zaračunajo ločeno.
Zaprtje računa

Prvega
Vsakega dodatnega
Mesečno
Skupno letno nadomestilo
*20 % popusta pri vodenju paketa za
upokojence in starejše od 65 let,
100 % popust pri vodenju paketa za
imetnike do 27 leta.

Pred iztekom 6 mesecev od odprtja
Po izteku 6 mesecev od odprtja
** nadomestilo se ne zaračuna pri
pogodbah, sklenjenih »na daljavo«, v roku
14 dni po sklenitvi (48. č. člen ZVPot)

brez nadomestila
15,00 EUR
0,99 EUR*
11,88 EUR

25,00 EUR**
brez nadomestila

Plačila (razen kartic)
Kreditno plačilo SEPA - v
državi in čezmejno (v valuti
EUR in SEK)

Eksterno malo [do 50.000 EUR]:
- okence
- mobilna banka [do 15.000 EUR]
Eksterno veliko [nad 50.000 EUR]
in takojšnje [nujni nalog]:
- okence
- mobilna banka [do 15.000 EUR]
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storitev ni na voljo
0,40 EUR***

Storitev ni na voljo
5,30 EUR**

Čezmejno kreditno plačilo neSEPA in plačila s tretjimi
državami
Direktna obremenitev
Trajni nalog

Interno (do 15.000 EUR)
brez nadomestila
*** tudi za plačila na NLB Poslovne račune
okence [ne glede na
storitev ni na voljo
višino zneska]
mobilna banka [do
0,08% od zneska nakazila
15.000 EUR]
min. 7,00 EUR – max. 80,00 EUR
Eksterni, interni
Eksterni
Interni

0,28 EUR
1,00 EUR
brez nadomestila

Kartice in gotovina
Članarina kartice z odloženim
plačilom
Članarina kreditne kartice
Izdaja debetne kartice [ BA
Maestro]
Dvig gotovine z debetno
kartico [BA Maestro]
čezmejno

Polog gotovine – bankovci
Polog gotovine – kovanci

storitev ni na voljo
storitev ni na voljo
brez nadomestila
Lastni bankomat [bankomati
NLB Skupine]
Bankomat drugega
ponudnika plačilnih storitev
- v ostalih valutah, ki niso
evro, švedska krona ali
romunski leui
Okence drugega ponudnika
plačilnih storitev
Okence
bankomat
Okence:

brez nadomestila

1,03% od zneska min.
2,50 EUR – max. 23,00 EUR
1,03% od zneska min.
2,50 EUR – max. 23,00 EUR
storitev ni na voljo
brez nadomestila
storitev ni na voljo

Prekoračitve in sorodne storitve
Prekoračitev [osnovni ali
izredni limit]

storitev ni na voljo
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