Izvleček iz NLB Tarife in Sklepa o obrestnih merah NLB d.d. za imetnike NLB
Poslovnih računov
Veljavnost izvlečka od 01.01.2023
Obrestne mere

NLB Poslovni račun
Sredstva na NLB Poslovnem računu – pozitivno stanje

Spremenljiva obrestna mera

Domača valuta

0,0001 %

Tuja valuta

0,0001 %

(AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, NOK, PLN, SEK, GBP, MKD, RSD, BAM, RUB, BGN, RON, JPY, CHF,
USD, ZAR, HKD, TRY, MXN, NZD, AED, ILS)

NLB Tarifa
Odprtje računa
Odprtje računa za volilno kampanjo (nadomestilo vključuje tudi zaprtje računa)

35,00 EUR

Odprtje računa za tujo pravno osebo
100,00 EUR/enkratno
Vodenje računa
Vodenje računa vključuje upravljanje računa v domači in tujih valutah (razen upravljanja visokih povprečnih stanj), dnevne izpiske o prometu
ob vsaki spremembi stanja v elektronski obliki, obrestne liste v elektronski obliki za čas, ko je stanje na računu negativno, letno obvestilo o
kumulativnem prometu v elektronski obliki.
- za domače pravne osebe, zavode, za stranke notarja/odvetnika/izvršitelja in za fiduciarni denarni
13,00 EUR/mesečno
račun stečajnega upravitelja za osebni stečaj ali stečaj zapuščine
- za zasebnike, podjetnike, osebe civilnega prava (društva, sindikati, klubi, verske skupnosti,…), gotovinski račun za
proračunske uporabnike, zavode z oznako sektorske pripadnosti S. 15000, račun rezervnega sklada etažnih
lastnikov, za stranke notarja/odvetnika/izvršitelja in za fiduciarni denarni račun stečajnega upravitelja za osebni
stečaj ali stečaj zapuščine; brezplačno za NLB Poslovni račun stečajnega dolžnika, ki je podjetnik ali zasebnik
- za volilno ali referendumsko kampanjo
- za tuje pravne osebe
Identifikacija in pregled tujega pooblaščenca*

6,80 EUR/
mesečno

40,00 EUR/mesečno
20,00 EUR/mesečno
250,00 EUR/enkratno

* Nadomestilo se obračuna domačim pravnim osebam, ki imajo vsaj enega tujega zakonitega zastopnika, tujega dejanskega lastnika, tujega pooblaščenca
zakonitega zastopnika ali tujo osebo, ki je v poslovnem registru AJPES zavedena kot pooblaščenec te pravne osebe (v nadaljevanju: tuj pooblaščenec). Velja za
nerezidente in rezidente, ki niso državljani Republike Slovenije. Nadomestilo se obračuna enkratno, po odprtju poslovnega računa, ne glede na število tujih
pooblaščencev. Ob otvoritvi vsakega nadaljnjega računa se nadomestilo ne zaračuna.

Zaprtje računa
- na željo imetnika

35,00 EUR

- na zahtevo banke
do višine razpoložljivega stanja na NLB Poslovnem računu, največ 35,00 EUR
Sprememba matičnih podatkov
Sprememba matičnih podatkov poslovnega subjekta, zakonitega zastopnika ali pooblaščenca
8,00 EUR
(brez sprememba/tisk Obrazca deponiranih podpisov)
Sprememba matičnih podatkov poslovnega subjekta, zakonitega zastopnika ali pooblaščenca in
sprememba/tisk Obrazca deponiranih podpisov
Obvestila na NLB Poslovnem računu
Priprava podatka o solventnosti imetnika NLB Poslovnega računa

14,00 EUR/spremembo

15,00 EUR + DDV

Obvestila za NLB Poslovne račune v papirni obliki (dnevni izpiski, obrestni listi in letna kumulativa)

2,50 EUR

Obvestila za NLB Poslovne račune poslana po elektronski pošti (dnevni izpisek)*

1,00 EUR

Ponovna izdaja izpiskov (dvojnik) na zahtevo imetnika NLB Poslovnega računa
Izpis iz naslova poslovanja z NLB Poslovnim računom**
Manj zahtevna uradna potrdila izdana na željo komitenta ali na zahtevo upnikov, ki izkažejo pravni
interes oz. upnikom z izkazanim pravnim interesom v izvršilnem postopku, odvetnikov in notarjev
(potrdilo o številki računa in/ali stanju na računu ali blokadah računa ali pooblaščencih ali potrditev
podpisnikov)***
Potrdilo o izvršenem plačilu
Bolj zahtevna uradna potrdila na željo komitenta ali na zahtevo upnikov, ki izkažejo pravni interes
(potrdila sestavljena iz več različnih podatkov vezanih na poslovanje komitenta) in tudi potrjevanje stanj
komitentov***

5,00 EUR
10,00 EUR/izpisek do 5 strani;
dodatno 1,50 EUR na stran
11,00 EUR z DDV

11,00 EUR
15,00 EUR z DDV

Urgentna izdelava obvestila in/ali poročila****
*Brezplačno za uporabnike mobilne banke Klikpro
**Velja za razna potrdila/izpise npr. o stanju, prometu in nakazilu, ne glede na obliko izpisa (papirni ali elektronski). Brezplačno za stečajne upravitelje poslovnih
subjektov nad katerimi je bil začet stečajni postopek.
***Uradno potrdilo o številki računa in/ali stanja na računu izdano na pisno zahtevo sodišča, FURS, državnega pravobranilstva, državnega tožilstva, Urada za
preprečevanje pranja denarja, policije je brezplačno.
****urgentna oz. prednostna obravnava pomeni, da na zahtevo stranke pripravimo obvestilo in/ali poročilo takoj oz. najkasneje naslednji dan (ni predmet
reklamacije)
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Opomini
Pošiljanje opominov

30,00 EUR

Pošiljanje obvestila o odpovedi od pogodbe o odprtju in vodenju NLB Poslovnega računa

do višine razpoložljivega stanja na NLB
Poslovnem računu, največ 20,00 EUR

NLB Poslovna kartica BA Maestro in poslovna debetna kartica Mastercard
Predčasna izdaja poslovne debetne kartice Mastercard pred potekom veljavnosti na zahtevo stranke*

10,00 EUR

Naročilo novega PINa

8,00 EUR

Blokacija poslovne BA Maestro kartice in poslovne debetne kartice Mastercard na zahtevo banke

10,00 EUR

Ukinitev kartice v mesecu obnove

10,00 EUR

Odpoved naročene in še ne prevzete kartice

21,87 EUR

Vpogled v stanje na poslovnem računu na bankomatu druge banke v Sloveniji in tujini, razen na bankomatu N banke d.d.

1,00 EUR

Upravljanje z osebno številko PIN na bankomatu druge banke v Sloveniji in tujini (deblokacija in zamenjava

1,00 EUR

Predčasna zamenjava Maestro kartice s poslovno debetno kartico Mastercard na željo stranke

brezplačno

Pošiljanje PIN številke s priporočeno pošto**

3,00 EUR

*Nadomestilo se ne zaračuna v primeru nenamerne poškodbe kartice (slaba plastika, izbris CVC kode...), v primeru ugotovljene masovne zlorabe kartic
(skimming), v primeru neupravičeno blokirane kartice (npr. zadržana kartica na bankomatu – ne po krivdi imetnika). Prav tako se nadomestilo ne zaračuna v
primeru menjave Paketa
** ne velja za redne in izredne obnove kartic

Dvig gotovine z NLB Poslovno kartico BA Maestro in poslovno debetno kartico Mastercard
- na bankomatu druge banke v Sloveniji, v državah EU v evrih, švedskih kronah in romunskih leuih, razen
na bankomatu N banke d.d.

0,85 EUR

- na bankomatu v državah EU v ostalih valutah (razen EUR, švedskih kronah in romunskih leuih) in v drugih
državah v Evropi in izven Evrope

2,00 %, min. 5,00 EUR

- na POS terminalih drugih bank v Sloveniji in v tujini*

2,00 %, min. 5,00 EUR

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

Upravljanje visokih stanj
Nadomestilo za Upravljanje visokih povprečnih
mesečnih stanj na NLB Poslovnem računu*

0,00%, če je povprečno mesečno stanje od 0,1mio EUR do 0,5 mio EUR
0,00%, če je povprečno mesečno stanje od 0,5 mio EUR do 5 mio EUR
0,00%, če je povprečno mesečno stanje od 5 mio EUR naprej
Višina nadomestila se zaračuna glede na razred povprečnega mesečnega stanja.
Osnova za obračun je znesek povprečnega mesečnega stanja, znižan za 100.000 EUR.

* Nadomestilo velja za naslednje vrste poslovnih računov: Klasični NLB Poslovni račun, NLB Poslovni račun za stranke notarja/odvetnika/izvršitelja, NLB Poslovni
račun za sredstva rezervnega sklada etažnih lastnikov, NLB Poslovni račun tuje pravne osebe, NLB Poslovni račun gospodarske družbe v postopku stečaja, NLB
Poslovni račun družbe v redni likvidaciji, NLB Fiduciarni denarni račun upravitelja za osebni stečaj ali stečaj zapuščine, NLB Poslovni račun za zasebnike, NLB
Poslovni račun za volilno ali referendumsko kampanjo, NLB Fiduciarni račun kritnih skladov domačih zavarovalnic, borznoposredniških hiš in pokojninskih skladov
ter NLB Poslovni račun investicijskih skladov. V povprečna mesečna stanja na NLB Poslovnih računih se štejejo stanja v domači in tujih valutah.

NLB Paketi za pravne osebe, podjetnike in zasebnike
NLB Paketi za pravne osebe, podjetnike in zasebnike
NLB Poslovni paket Osnovni
za novoustanovljena podjetja, podjetnike in zasebnike z veljavnostjo 18 mesecev

6,00 EUR/mesec
3,00 EUR/mesec

NLB Poslovni paket Napredni
za neprofitne organizacije
za novoustanovljena podjetja, podjetnike in zasebnike z veljavnostjo 18 mesecev

13,00 EUR/mesec
9,90 EUR/mesec
6,50 EUR/mesec

NLB Poslovni paket Celoviti

19,50 EUR/mesec

Domače in čezmejne plačilne transakcije*
Kreditni plačilni nalog za domače** in čezmejne plačilne transakcije v EUR ali protivrednosti SEK ali RON***
Plačilo stranki pri isti banki in
Plačilo stranki pri drugi banki
kompenzacija****
(interno plačilo)
(eksterno plačilo)
ne glede na znesek

do vključno 50.000 EUR

nad 50.000 EUR in
nujni nalogi

Nalog oddan prek NLB Proklika in Klikpro

0,41 EUR

1,00 EUR

7,50 EUR

Nalog oddan na bančnem okencu, prek NLB
Teledoma***** (le za zasebnike in mala podjetja)

2,20 EUR

5,00 EUR

10,00 EUR

Dodatno nadomestilo zaradi plačila UPN s kovanci v vrednosti nad 30,00 EUR – imetniki NLB
Poslovnega računa

2,19%/zneska, min. 5,50 EUR

Dodatno nadomestilo zaradi plačila UPN s kovanci v vrednosti nad 30,00 EUR – tisti, ki nimajo
NLB Poslovnega računa

3,20%/zneska, min. 6,00 EUR

*Za plačilne naloge oddane prek tretjih ponudnikov plačilnih storitev se zaračunava enaka višina nadomestila kot za plačilne naloge oddane prek Klikpro.
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**Nujni nalog za plačilo SEK ali RON pomeni skrajšano poravnavo (D+0), v EUR pa takojšnjo izvršitev plačila. Nadomestilo se ne zaračunava pri plačilih v EUR v
dobro računa za humanitarne namene humanitarnim organizacijam kot so na primer: Rdeči križ, Karitas, Unicef, elementarne nesreče, ipd,…)
***Čezmejna kreditna plačila so plačila v/iz držav EGP.
****Nadomestilo za kompenzacijo se, ne glede na izbrano tržno pot, zaračuna po ceni izvedbe preko NLB Proklika.
*****Prek NLB Teledoma omogočamo posredovanje nujnih nalogov samo do vključno 50.000 EUR. Ob nakupu NLB predplačniške kartice MasterCard (z ali brez
NFC nalepke) en kreditni plačilni nalog brezplačen.

Direktna obremenitev SEPA
Za prejemnike
- direktna obremenitev SEPA/razveljavitev SDD

0,39 EUR

Za plačnike
- direktna obremenitev SEPA

0,41 EUR

- obvestilo o neizvršeni direktni obremenitvi SEPA
Množična plačila SEPA
- za zbirni nalog

4,50 EUR
5,50 EUR

- na upravičenca sredstev
Ostalo
Eksterni priliv na NLB Poslovni račun
Ročni popravek podatkov za množična plačila SEPA in direktne obremenitve SEPA na zahtevo iniciatorja
- datoteka s podatki do 1.000 zapisov

0,22 EUR/transakcijo
0,12 EUR
92,00 EUR

- datoteka s podatki nad 1.000 zapisov

229,00 EUR

Preverjanje vrst računov plačnikov SDD
Plačilne transakcije v domači valuti - gotovinsko poslovanje
Polog gotovine
Prek NLB Dnevno nočnega trezorja
- polog bankovcev
- nedovoljen polog EUR in tujih kovancev
V centralni trezor NLB – po predhodnem individualnem dogovoru s centralnim trezorjem
- polog bankovcev
Na bančnem okencu
- polog bankovcev (velja za poslovne in osebno poslovne račune)*
- polog kovancev nad 10 EUR* (velja za poslovne in osebno poslovne račune)*

0,22 EUR na račun

0,33 %/zneska, min. 2,30 EUR
50,00 EUR
0,33 %/zneska, min. 2,30 EUR
0,36 %/zneska, min. 2,30 EUR
2,50 %/zneska, min. 5,50 EUR**

*Znesek do 10 EUR se obračuna po tarifi kot za polog bankovcev. Pri obračunu tarife za kovance se upošteva znesek na plačilnem nalogu.
**tarifa se obračuna od celotnega zneska

Na NLB Bankomatu
- polog gotovine na NLB Bankomatu*

0,33 %, min. 2,23 EUR

*Polog gotovine je možen na NLB Bankomatih, ki so posebej označeni

Dvig gotovine*
Za finančne institucije (HKS ipd.)
- dvig bankovcev*
- dvig kovancev nad 10 EUR**
Za ostale imetnike NLB Poslovnega računa**
- dvig bankovcev
- dvig kovancev nad 10 EUR**

0,17 %/zneska
2,50 %/zneska, min. 5,50 EUR***
0,11 %/zneska, min. 1,21 EUR
2,50 %/zneska, min. 5,50 EUR**

Dvig večjega zneska in/ali menjava bankovcev v manjše apoene za:
•
domačo gotovino nad 5.000 EUR je potrebno napovedati najmanj dva delovna dneva vnaprej,
•
tujo gotovino je treba napovedati: za znesek v protivrednosti:
•
med 1.000 in 25.000 EUR dva delovna dneva vnaprej,
•
nad 25.000 EUR pet delovnih dni vnaprej.
*brezplačno za proračunske uporabnike.
**tarifa se obračuna od celotnega zneska

Menjava gotovine
- menjava gotovine (vse kombinacije menjave)*

4,38 %/zneska, min. 5,50 EUR

*Velja tudi za izdajo kovancev/bankovcev v centralnem trezorju s predhonim nakazilom na transakcijski račun NLB d.d.

Plačilne transakcije v tuji valuti
Za plačilne transakcije v SEK in RON se uporablja tarifa za plačilne transakcije v domači valuti.
Nalog oddan prek NLB Proklika in Klikpro
- interno*
- eksterno

4,49 EUR
9,10 EUR

*Brez nadomestila za prenose med računi istega komitenta

Nalog oddan na bančnem okencu
- interno*
- eksterno

9,10 EUR
13,70 EUR

*Brez nadomestila za prenose med računi istega komitenta

Prejeto plačilo
- eksterno

4,49 EUR
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Čezmejne plačilne transakcije v drugih valutah in transakcije s
tretjimi državami
Kreditni plačilni nalog oddan
prek NLB Proklika in Klikpro
- z običajno poravnavo (D+1 za EUR, SEK, RON in USD; D+2 za vse ostale valute)

0,09 %/znesek, min. 11,00 EUR – max. 110,00
EUR

- z običajno poravnavo med računi NLB Skupine* (D+1 za EUR, SEK, RON in USD /D+2 za vse ostale

5,00 EUR

valute)

- nujni nalog

0,12 %/znesek, min. 22,00 EUR – max. 220,00
EUR

*NLB Skupina: NLB d.d.; N banka d.d.; NLB Banka a.d. Banja Luka; NLB Banka AD Skopje; NLB Banka AD, Podgorica; NLB Banka d.d. Sarajevo; NLB Banka
sh.a., Prishtina in NLB Komercijalna banka a.d. Beograd.

na bančnem okencu
- z običajno poravnavo* (D+1 za EUR, SEK, RON in USD; D+2 za vse ostale valute)

0,12%/znesek, min.15,00 EUR – max.170,00 EUR

- nujni nalog
0,14 %/znesek, min. 25,00 EUR – max. 260,00 EUR
*velja tudi za plačila oddana prek NLB Teledoma v države SEPA, ki niso članice EGP območja
Ostalo
Prejeto plačilo
0,10%/znesek, min. 11,80 . max. 190,00 EUR
Prejeto plačilo - med računi NLB Skupine*

5,00 EUR

*NLB Skupina: NLB d.d.; N banka d.d.; NLB Banka a.d. Banja Luka; NLB Banka AD Skopje; NLB Banka AD, Podgorica; NLB Banka d.d. Sarajevo; NLB Banka
sh.a., Prishtina in NLB Komercijalna banka a.d. Beograd.

Poslovanje s tujo gotovino
Dvig tuje gotovine (Brez nadomestila za proračunske uporabnike.)*
Polog bankovcev v tuji valuti*

2,19 %, min. 6,85 EUR – max. 91,23 EUR
0,56 %, min. 6,85 EUR – max. 91,23 EUR

*Brez nadomestila za proračunske uporabnike
Ostalo

Preklic/zavrnitev naloga pred izvršitvijo
Stroški reklamacij, poizvedb, sprememb, zavrnitev, preklicev, dopolnitev glede plačil, izplačil, prenosov

9,15 EUR
16,50 EUR in
dodatno še stroški tuje banke

Preverjanje pravilnosti partij računov po seznamih (izplačila upravičencev za stečajno maso ipd.)

0,25 EUR/partijo

Preverjanje vrst računov plačnikov za SDD

0,22 EUR/račun

NLB Sodobne tržne poti
Pristopnina za STP
Pristopnina za NLB Proklik
Pristopnina za NLB Teledom
Uporabnina za STP
Uporabnina za NLB Proklik - velike in srednje družbe

30,00 EUR
10,70 EUR
9,00 EUR/mesečno

Uporabnina za NLB Proklik - male in mikro družbe ter samostojne podjetnike, društva in proračunski
uporabniki

5,00 EUR/mesečno

Uporabnina NLB Teledom

0,45 EUR/mesečno

Uporabnina za mobilno banko Klikpro

2,50 EUR/mesečno

Varnostni paket za Klikpro
(vsebuje generator enkratnih gesel OTP za pravne osebe)

9,00 EUR/enkratno

Varnostni paket za NLB Proklik – naročilo v NLB
(vsebuje kvalificirano potrdilo Ena za vse na pametni kartici ali USB ključku)
NLB SMS – sporočila za pravne osebe
SMS-Alarm o plačilih prek NLB Proklika
SMS-Alarm o uporabi kartice
SMS-Opomnik o stanju na računu – dnevno pošiljanje
SMS-Opomnik o prilivu na račun
SMS-Opomnik o stanju na računu – tedensko pošiljanje
NLB Dnevno nočni trezor
Uporaba NLB Dnevno nočnega trezorja (DNT) - vključuje izdelavo in uporabo magnetne kartice za DNT in
240 vrečk na leto za DNT

Po vsakokrat veljavni tarifi
Halcom CA, ki velja za NLB
0,10 EUR/sporočilo
1,10 EUR/mesečno/kartico
2,00 EUR/mesečno
1,50 EUR/mesečno
52,50 EUR na leto

Vrečke za DNT (vrečke, ki niso vključene v paket DNT)

0,22 EUR

Izdaja dodatne kartice ali nove kartice za NLB DNT v primeru izgube ali poškodovanja

8,55 EUR
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Zamuda pri vračilu kartice za NLB DNT

6,40 EUR/zamujeni mesec

NLB Poslovna kartica MasterCard
Članarina za plačevanje s plačilnim nalogom za domače pravne osebe*

80,00 EUR letno

Članarina za plačevanje prek direktne obremenitve za domače pravne osebe*

40,00 EUR letno

Članarina za plačevanje prek direktne obremenitve za zasebnike, podjetnike, osebe civilnega prava
(društva, sindikati, klubi, verske skupnosti,...)**

24,00 EUR letno

* Velja tudi za zavode z oznako sektorske pripadnosti S.15000
** Velja tudi za zavode

Pošiljanje papirnega izpiska ali zbirnika mesečne porabe
Opomini
Pošiljanje opominov

1,20 EUR
30,00 EUR

Dvig gotovine, vpogled v stanje in upravljanje s PIN številko
Dvig gotovine

6,00% od zneska dviga, min. 17,00 EUR

Vpogled v stanje na kartici na bankomatu druge banke v Sloveniji in tujini

1,00 EUR

Upravljanje z osebno številko PIN na bankomatu druge banke v Sloveniji in v tujin
(deblokacija in zamenjava)

1,00 EUR

Pošiljanje PIN številke s priporočeno pošto

3,00 EUR

Nadomestilo za SMS Obroke

1,50 EUR/obrok

Poslovanje s prodajnimi mesti
Nadomestilo za uporabo storitve Nakupi na obroke
Nadomestilo za uporabo storitve »Nakup na obroke 12 mesecev« na vseh tipih prodajnih mest (klasična, splet, kataloška in telefonska
prodaja) in »Nakup na obroke 60 mesecev« na klasičnih in spletnih prodajnih mestih
Število
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
obrokov
Nadomestilo

brezplačno

Število
obrokov

13

Nadomestilo
Število
obrokov
Nadomestilo

3,00
EUR

4,50
EUR
15

6,00
EUR
16

9,00
EUR
17

10,80
EUR
18

12,60
EUR
19

14,40
EUR
20

18,00
EUR
21

20,00
EUR
22

22,00
EUR
23

24,00
EUR
24

35,00
EUR
37 do
48
153,60
EUR

37,50
EUR
49 do
60
210,00
EUR

40,00
EUR

45,90
EUR

48,60
EUR

51,30
EUR

54,00
EUR

60,90
EUR

63,80
EUR

66,70
EUR

69,60
EUR

14

32,50
EUR
25 do
36
108,00
EUR

NLB E-račun – posredovanje e-dokumentov
Prevzem in posredovanje e-dokumentov do prejemnikov z vključeno pozitivno oz. negativno povratno informacijo s statusom dostave edokumenta v prejemnikov predal. Ena datoteka vsebuje en e-dokument in priloge
Poslani e-dokumenti mesečno
- e-račun, e-opomin, e-predračun do 1 MB

0,28 EUR/poslano datoteko

- e-račun, e-opomin, e-predračun nad 1 MB do 2 MB

0,45 EUR/poslano datoteko

- ostali e-dokumenti do 1 MB

0,15 EUR/poslano datoteko

- ostali e-dokumenti nad 1 MB do 2 MB

0,30 EUR/poslano datoteko

Druga nadomestila
Sklep o izvršbi ali sklep o prisilni izterjavi sredstev na dolžnikovem NLB Poslovnem računu
- sprejem in obdelava sklepa
- vsako nakazilo za izvršitev sklepa znotraj območja EGP
- vsako nakazilo za izvršitev sklepa izven območja EGP

45,00 EUR
5,00 EUR

0,10 %, min. 10,43 EUR – max. 208,65 EUR

Obr.: Izvleček iz Sklepa o obrestnih merah NLB d.d. in NLB Tarife - NLB Poslovni račun (01.01.2023) Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana

Unovčitev izvršnice
- nadomestilo primarni banki za sprejem in obdelavo izvršnice na dolžnikovem
računu

40,00 EUR

- nadomestilo sekundarni banki za obdelavo izvršnice na dolžnikovem računu

30,00 EUR

- vsako nakazilo za izvršitev izvršnice znotraj območja EGP
- vsako nakazilo za izvršitev izvršnice izven območja EGP
Unovčenje menice
- unovčenje menice, ki vključuje tudi plačilo menice

5,00 EUR
0,10 %, min. 10,43 EUR – max. 208,65 EUR
35,00 EUR + cena plačilnega naloga

- zavrnitev unovčenja menice
Ostalo
Potrdilo o številki računa in/ali stanju na NLB Poslovnem računu na zahtevo odvetnikov in notarjev v
izvršilnem postopku
Izvršitev sklepa o dedovanju
Izvedba pobota za zapadle neplačane terjatve (NLB Kreditne kartice, NLB Kreditno garancijski posli, POS
terminali, e-računi,…)

35,00 EUR
10,20 EUR + DDV
5,00 EUR/dediča
3,00 EUR

V izvlečku Sklepa o obrestnih merah NLB d.d. in NLB Tarife je predstavljena ponudba obrestnih mer in nadomestil za najpogosteje uporabljene storitve pri poslovanju podjetja z NLB
Poslovnim računom. Celoten cenik storitev je objavljen v Sklepu o obrestnih merah NLB d.d. in NLB Tarifi. Oba dokumenta lahko dobite na vpogled pri vašem poslovnem skrbniku oziroma v
NLB Poslovalnici, ki vodi vaš NLB Poslovni račun. V letaku so navedene trenutno veljavne obrestne mere in višine nadomestil, ki veljajo do naslednje spremembe Sklepa o obrestnih merah
NLB d.d. in/ali NLB Tarife. Transakcije, na katere se nanaša ta letak, so oproščene plačila DDV po 4.c. točki 44. člena ZDDV-1, razen, kjer je navedeno drugače.
Pomembno:Tiskovina je informativne narave. pridržujemo si pravico do sprememb. Za napake v tisku in morebitne skrite napake v zvezi s tiskom ne prevzemamo odgovornosti. Vsi
uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Vabimo vas, da ob sklenitvi pogodbe v banki preverite veljavne pogoje in lastnosti storitve.
NLB d.d., Trg republike 2, SI - 1000 Ljubljana, T: +386 1 477 20 00,E: info@nlb.si, www.nlb.si

Obr.: Izvleček iz Sklepa o obrestnih merah NLB d.d. in NLB Tarife - NLB Poslovni račun (01.01.2023) Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana

