Obrestne mere in NLB Tarifa za prebivalstvo
Veljavnost izvlečka od 25.10.2018

NLB Plačilne kartice za fizične osebe - potrošnike
Obrestne mere za prebivalstvo
1. NLB Posojilne kartice
Letna obrestna mera
NLB Karanta, NLB MasterCard, NLB Renault Karanta, NLB Renault Karanta Initiale

6 mesečni Euribor* + 6,40 odstotnih točk

*6 mesečni Euribor se določa dvakrat letno in sicer 01.01. in 01.07., ter je veljaven naslednjih 6 mesecev. Višina obrestne mere je določena na dve decimalni
mesti v odstotnem zapisu.

NLB Tarifa za prebivalstvo
NLB Plačilne kartice
1. Članarina za kartice z odloženim plačilom in za dodatne kartice z odloženim plačilom
Članarina se zaračunava enkrat letno za posamezno kartico
NLB Karanta,NLB MasterCard, NLB Visa
Plačevanje prek direktne bremenitve

23,00 EUR letno

Plačevanje s plačilnim nalogom

46,00 EUR letno

Plačevanje prek direktne bremenitve - za stranke, ki niso imetniki paketa
NLB Zlata MasterCard
Plačevanje prek direktne bremenitve

25,00 EUR letno

Plačevanje prek direktne bremenitve za stranko, ki je hkrati imetnica NLB Premium Visa kartice

38,50 EUR letno

Plačevanje prek direktne bremenitve – dodatna kartica na kartičnem računu
NLB Premium Visa (Kartica je del Paketa Premium)
Članarina za prvo leto

17,50 EUR letno

77,00 EUR letno

brezplačno

Članarina za naslednja leta:
- promet v preteklem letu do 4.000,00 EUR
- promet v preteklem letu nad 4.000,01 EUR
Dodatna kartica na kartičnem računu – članarina za prvo leto

36,00 EUR letno
brezplačno
brezplačno

Dodatna kartica na kartičnem računu – za naslednja leta
2. Članarina za posojilne kartice
Članarina se zaračunava enkrat letno za posamezno kartico
NLB MasterCard, NLB Karanta*
Plačevanje prek direktne bremenitve

18,00 EUR letno

Plačevanje s plačilnim nalogom

30,00 EUR letno

Plačevanje prek direktne bremenitve – za stranke, ki niso imetniki paketa

17,00 EUR letno

15,00 EUR letno

*Članarina za posojilno kartico NLB Karanta le za plačilo prek direktne bremenitve

3. Zavarovanja
Dodatno zavarovanje imetnike kartice*

9,00 EUR

Stroški zavarovalne premije za posojilne kartice**
- plačevanje s plačilnim nalogom in pri posojilni kartici NLB Karanta z 10% mesečnega odplačevanje
porabe

1,45 % od zneska odobrenega
okvirnega letnega posojila

* Zavarovanje se zaračuna enkrat letno za imetnika kartice, ne glede na število kartic.
**Zavarovanje se zaračuna enkrat letno za posamezno kartico

4. Dvig gotovine
Dvig gotovine s kartico NLB Karanta, NLB MasterCard in NLB Visa
5. Varnostno SMS sporočilo za kartice
NLB MasterCard, NLB Karanta in NLB Visa*
NLB Premium Visa

5,00 % od zneska dviga, min. 14,00 EUR
1,00 EUR
brezplačno

* Storitev se zaračunava enkrat mesečno za posamezno kartico ne glede na število prejetih sporočil.

6. Predplačniška kartica MasterCard
Paket s kartico*

10,00 EUR

Paket s kartico in NFC nalepko*

6,00 EUR

Polnjenje kartice**

0,75 EUR

Dvig gotovine na bankomatu ali POS terminalu v EUR
Dvig gotovine na bankomatu ali POS terminalu v ostalih valutah

0,75 EUR
2,50 EUR in 1,5 % od zneska

Nakupi (prek POS terminala ali spleta) v ostalih valutah

0,75 EUR

Vpogled v stanje na ATM

0,90 EUR

Mesečna uporaba kartice

0,50 EUR

Obr.: Izvleček iz Sklepa o obrestnih merah NLB d.d. in NLB Tarife - NLB Plačilne kartice (25.10.2018) Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana

Prejem SMS sporočil

0,15 EUR /sporočilo

Ponovno pošiljanje PIN številke prek SMS

1,00 EUR

Sprememba PIN številke na bančnem avtomatu

0,50 EUR

Zavrnjena transakcija

0,75 EUR

Neupravičena reklamacija
Prenakazilo sredstev s kartice na ustrezen račun po navodilih stranke

6,85 EUR
1 %/zneska prenakazila, min. 1,00 max 25,00 EUR

*Ob nakupu NLB predplačniške kartice MasterCard (z ali brez NFC nalepke) en kreditni plačilni nalog brezplačen.
**Pri polnjenju kartice z UPN nalogom se obračuna nadomestilo v skladu z NLB Tarifo, ki velja za domače plačilne transakcije .

7. Ostalo
Odpoved naročene kartice

5,00 EUR

Blokacija kartice na zahtevo banke

10,00 EUR

Predčasna izdaja kartice*

10,00 EUR

Sprememba datuma avtomatske poravnave obveznosti ali odobritev spremembe limita
Ponovna izdelava izpiska**
Pošiljanje opominov zaradi zamude plačila
Upravljanje z zapadlimi neplačanimi terjatvami

5,00 EUR
3,28 EUR
do višine zamudnih obresti, max. 1,80 EUR
3,00 EUR

(Nadomestilo se zaračuna ob vsakokratnem pošiljanju opominov ali odstopa pogodbe.)

Neupravičena reklamacija

10,00 EUR

Izdaja NLB Plačilne kartice (NLB MasterCard, NLB Visa) z lastnim motivom:
- izbira motiva z izbiro lastne fotografije
- izbira motiva iz NLB galerije fotografij
Naročilo novega PIN-a na zahtevo stranke

8,20 EUR
8,20 EUR
6,00 EUR/naročilo

Nadomestilo za kopijo SLIPa

5,00 EUR

Upravljanje z osebno številko PIN na bankomatu druge banke v Sloveniji ali tujini

1,00 EUR

Vpogled v stanje na kartici na bankomatu druge banke v Sloveniji in tujini (NLB MasterCard, Visa)
Nadomestilo za procesiranje transakcij, ki niso v EUR

0,50 EUR
1,5% od zneska dviga
gotovine ali nakupa

*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).
** ne zaračunava se imetnikom NLB Klika in prejemnikom izpiska na e-naslov
V letaku so navedene trenutno veljavne obrestne mere in višine nadomestil, ki veljajo do naslednje spremembe NLB Sklepa o obrestnih merah in/ali NLB Tarife. Celotno besedilo NLB Tarife

vam je na voljo v NLB Poslovalnicah ali na www.nlb.si. Transakcije, na katere se nanaša ta letak, so oproščene plačila DDV po 4.a. točki 44. člena ZDDV-1.
Vabimo vas, da ob oddaji vloge za kartico v banki preverite veljavne pogoje in lastnosti storitev. Natančnejši pogoji in opisi storitev so določeni v pogodbi in
splošnih pogojih.
Informacije o:
• vsakokratni višini Euribor-ja so objavljene na spletni strani banke www.nlb.si in na informacijskem sistemu Thomson Reuters.
Pomembno:
Tiskovina je informativne narave. Pridružujemo si pravico do sprememb. Vse medsebojne pravice in obveznosti bodo urejene izključno s pogodbo. Za napake v
tisku ne odgovarjamo.
NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana Tel: +386 1 477 2000, www.nlb.si, info@nlb.bi
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