NLB Osebni računi, Plačilne transakcije in NLB Sodobne tržne
poti
Veljavnost izvlečka od 01.01.2023
1. Obrestne mere za vse vrste NLB Osebnih računov
Valuta

Obrestna mera (letno, nominalno)

EUR

0,0001 %

AUD, CAD, HUF, JPY, SEK, CHF, GBP, USD, DKK, NOK

0,0001 %

Dovoljeno negativno stanje na NLB Osebnem računu

10,40 %

Nedovoljeno negativno stanje na NLB Osebnem računu

10,50 %

Najava dviga 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:
o
med 1.000 in 25.000 EUR najmanj dva delovna dneva vnaprej,
o
nad 25.000 EUR pet delovnih dni vnaprej.

NLB Tarifa za prebivalstvo
NLB Paketi za prebivalstvo
1. NLB Paketi za prebivalstvo*
Paket Osnovni
Paket Aktivni

5,39 EUR/mesečno
9,99 EUR/mesečno

Paket Premium

14,20 EUR/mesečno

Paket Digitalni

0,99 EUR/mesečno

Paket Moj svet
Zamenjava paketa, računa**

0,00 EUR/mesečno
16,00 EUR/zamenjavo paketa, računa

*Polnoletni do 27 leta imajo 100 % popust na Paket Digitalni. Polnoletni do 30 leta imajo 50 % popust na Paket Osnovni. Nove stranke NLB, ki se odločijo za
zamenjavo banke, imajo 100% popust na katerikoli NLB Paket za prebivalstvo za prve 3 mesece, velja tudi za odobritev Paketa Digitalni. Samostojni podjetniki in
zasebniki, ki imajo katerikoli NLB Poslovni paket imajo 15 % popust na katerikoli NLB Paket za prebivalstvo (razen paket Privatno) za 6 mesecev. Upokojenci
imajo 20% popust na katerikoli NLB Paket za prebivalstvo. Popusti se med seboj ne seštevajo.
** Se ne zaračunava strankam, ki zamenjajo obstoječi paket ali račun v paket/račun z višjim ali enakim mesečnim nadomestilom, ali kadar gre za zamenjavo
računa ali paketa, ki ni več v redni ponudbi banke oz. stranka za obstoječi račun ne izpolnjuje več pogodbenih obveznosti..

NLB Osebni račun
1. Odprtje NLB Osebnega računa
Odprtje vsakega dodatnega NLB Osebnega računa *

15,00 EUR

Priprava dokumentacije, pregled in identifikacija stranke ob odprtju računa/paketa osebi,
ki ni državljan RS / ali, ki je nerezident**

16,00 EUR

Zaprtje računa/paketa pred iztekom 6 mesecev od otvoritve računa ali paketa***

25,00 EUR

* nadomestilo velja tudi v primeru, da stranka že ima odprt NLB Osebni račun, pa dodatno sklene še enega od NLB Paketov za prebivalstvo ali obratno
** ne velja za stranke, ki zaprosijo za Osnovno paketni račun
***ne velja za stranke, ki zapirajo Osnovno paketni račun in nadomestilo se ne zaračuna pri pogodbah, sklenjenih »na daljavo«, v roku 14 dni po sklenitvi (48. č.
člen ZVPot).

2. Vodenje NLB Osebnega računa
NLB Osnovni račun*

2,89 EUR/mesečno

NLB Prvi račun**
Za osebni stečaj fizične osebe
NLB Osebno-poslovni račun za stečaj fizične osebe
NLB Osnovni paketni račun
(za stranke, ki osnovnega plačilnega računa po ZPlaSS-E še nimajo)

brezplačno

4,90 EUR/mesečno

(otvoritev, vodenje in zaprtje računa, polog sredstev na račun, vključno s kovanci, izpisek - enkrat
mesečno, izdaja debetne kartice Mastercard za poslovanje preko bankomatov, POS terminalov in
oz.
spletne nakupe, pristopnina za elektronsko banko NLB Klik z ID elementom Soft token, mesečna
uporabnina za uporabo elektronske banke NLB Klik, dvig gotovine na bankomatih druge banke v
1,47 EUR/mesečno
Sloveniji in v državah EU, dvig gotovine na POS terminalu druge banke v Sloveniji in v državah EU,
za prejemnike denarne socialne
kreditni plačilni nalog v domači valuti do vključno 50.000 EUR oddan: na bančnem okencu, prek NLB
pomoči in/ali varstvenega dodatka
Klika, na NLB Bankomatu s čitalnikom plačilnega naloga, na bankomatu druge banke s čitalnikom
plačilnega naloga***, direktna obremenitev***, eksterni trajni nalog***.
* za mlade do 27 leta brezplačno, za upokojence 20% popust – popust velja za nove stranke, ki so NLB Osnovni račun odprle po 1.5.2019
** Darilo 10 EUR na NLB Prvi račun ob odprtju računa
***transakcije, ki se lahko štejejo v skupno najvišje število transakcij (8 na mesec), v okviru vodenja računa. Za morebitno deveto in vsako naslednjo transakcijo,
banka zaračuna dodatno nadomestilo, ki pa ne sme biti višje od nadomestila, ki ga banka sicer za zadevne storitve zaračunava v okviru svoje tarife. Upošteva se
prvih osem transakcij, ki so v posameznem mesecu izvedene na računu.

3. NLB Kartica BA Maestro in debetna kartica Mastercard
Izdaja, preklici in zamenjave
Predčasna izdaja nove debetne kartice Mastercard*
Izdaja debetne kartice Mastercard pooblaščeni osebi ob otvoritvi in redni obnovi

10,00 EUR/kartica
6,85 EUR/kartica

Blokacija BA Maestro kartice in debetne kartice Mastercard na zahtevo banke

10,00 EUR/prijava

Naročilo novega PINa na zahtevo stranke

8,00 EUR/naročilo

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

*Nadomestilo se na 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.

Dvig gotovine, vpogled v stanje, izpis prometa in upravljanje s PIN številko s kartico BA/Maestro in debetno kartico Mastercard
Dvig gotovine na bankomatu NLB Skupine*
brezplačno
Dvig gotovine na bankomatu druge banke v Slo. in v državah EU v EUR, švedskih kronah in romunskih leuih

0,73 EUR/dvig

Dvig gotovine na bankomatu v državah EU v ostalih valutah (razen evra,
švedskih kron in romunskih leuev) ter v drugih državah v Evropi in izven
Evrope

1,03%/znesek, min. 2,50- max. 23,00 EUR

Dvig gotovine na POS terminalu drugih bank v Sloveniji in v tujini

1,03%/znesek, min. 2,50- max. 23,00 EUR

Vpogled v stanje računa na bankomatu druge banke v Sloveniji in tujini, razen vpogleda na bankomatu N
banke d.d.

0,60 EUR/vpogled

Izpis prometa na NLB bankomatu v Sloveniji

0,18 EUR/stran izpisa

Izpis prometa na bankomatu druge banke v Sloveniji

0,34 EUR/stran izpisa

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

1,00 EUR

Pošiljanje PIN številke s priporočeno pošto

3,00 EUR

Dodatno zavarovanje imetnika kartice za primer izgube ali kraje kartice

8,99 EUR

Predčasna zamenjava Maestro kartice z debetno kartico Mastercard na željo stranke

brezplačno

*NLB Skupina: NLB d.d.; N banka d.d., Ljubljana; 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.

4. Odobritev izredne prekoračitve (izrednega limita)
Zavrnitev zahtevka

6,85 EUR/zahtevek

Odobritev do 6 mesecev

2,10 % zneska, min. 11,00 EUR

Odobritev od 7 do 12 mesecev

3,10 % zneska, min. 11,00 EUR

Odobritev limita s postopnim zniževanjem z avtomatsko obnovo do 12 mesecev*

4,10 % zneska

*Imetniki paketa Osnovni, Aktivni, Premium in Privatno so upravičeni do 20 % popusta.

5. Ostala nadomestila
Prijava izgube/kraje, zamenjava zaradi izgube/kraje
Prijava izgube/kraje in zamenjava evidence prometa na srebrnem računu
Blokiranje računa na željo stranke
Opomini o nedovoljenem negativnem stanju
Opomin pred odstopom od pogodbe
Strošek upravljanja z zapadlimi neplačanimi terjatvami
Izpiski in potrdila za NLB Osebne račune
Ponovna izdelava izpiska/obračuna*
Izpis prometa na računu

13,70 EUR
10,00 EUR
do višine zamudnih obresti, max. 2,02 EUR
3,50 EUR/ opomin pred odstopom od pogodbe
3,28 EUR/izpisek
1,50 EUR/stran

Potrdilo o mesečnih prilivih na račun za 3, 6 ali 12 mesecev

20,00 EUR

*Ne zaračuna se imetnikom NLB Klika in prejemnikom izpiska/obračuna na e–naslov.

Ostalo
Manj zahtevna uradna potrdila izdana imetniku računa (potrdilo o številki
računa in/ali stanju na računu ali blokadah računa ali pooblaščencih…)

7,30 EUR
z DDV

Potrdilo o izvršenem plačilu

7,30 EUR

Bolj zahtevna uradna potrdila izdana imetniku računa (potrdila sestavljena iz
več različnih podatkov vezanih na poslovanje s komitentom)

14,65 EUR
z DDV

Uradno potrdilo o številki računa in/ali stanju na računu izdano na pisno
zahtevo odvetnikom, notarjem, upnikom z izkazanim pravnim interesom v
izvršilnem postopku

10,20 EUR
z DDV

Uradno potrdilo o številki računa in/ali stanju na računu izdano na pisno
zahtevo sodišča, DURS, državnega pravobranilstva, državnega tožilstva,
Urada za preprečevanja pranja denarja, policije

brezplačno

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 sklepa znotraj območja EGP
- vsako nakazilo za izvršitev sklepa izven območja EGP za fizične osebe

5,00 EUR
0,10 % zneska min. 6,26 EUR – max. 208,65 EUR

Sklep o izvršbi ali sklep o prisilni izterjavi z dolžnikovega računa
- prejem in obdelava sklepa za fizične osebe

40,00 EUR

- vsako nakazilo za izvršitev sklepa znotraj območja EGP
Izvršitev sklepa o dedovanju
Unovčenje menice, ki vključuje tudi plačilo menice

5,00 EUR
5,00 EUR/dediča
35,00 EUR + cena plačilnega naloga

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

Zavrnitev unovčenja menice

35,00 EUR

Nadomestilo za visoka stanja na NLB Osebnih računih in paketih, NLB
Varčevalnih računih, NLB Postopnih varčevanjih, NLB Depozitih (za stanja v
EUR)

0,00% mesečno za povprečna mesečna stanja nad
100.000 EUR, pri čemer se stanja na računih seštevajo

Izvedba pobota za zapadle neplačane terjatve (NLB Plačilne kartice, NLB
Kredite, Sefe,…)

3,00 EUR/pobot*

* Nadomestilo se obračuna za pobote katerih zapadla obveznost presega 10,00 EUR razen, če gre za dokončno poplačilo obveznosti.

Plačilne transakcije in spremljajoče storitve
1. Domače plačilne transakcije v EUR* in čezmejne plačilne transakcije v EUR ali protivrednosti v SEK (čezmejna plačila so v/iz držav
EGP)**
Kreditni plačilni nalog do vključno 50.000 EUR
Na bančnem okencu
- imetniki NLB Osebnega računa ***

2,40 EUR/nalog

- vsi, ki niso imetniki NLB Osebnega računa za naloge do vključno 1.000,00 EUR
***

5,00 EUR/nalog

- vsi, ki niso imetniki NLB Osebnega računa za naloge od 1.001 do 50.000 EUR
***

10,00 EUR/nalog

Preko NLB Klika ali Klikina

0,40 EUR/nalog

Preko NLB Teledoma

1,30 EUR/nalog

Vsi nujni nalogi in kreditni plačilni nalogi nad 50.000 EUR
Na bančnem okencu
- imetniki NLB Osebnega računa****

7,50 EUR/nalog

- vsi, ki niso imetniki NLB Osebnega računa****

15,00 EUR/nalog

Preko NLB Klika ali Klikina

5,30 EUR/nalog

Kreditni plačilni nalog oddan
- na NLB Bankomatu s čitalnikom plačilnega naloga

0,40 EUR/nalog

- na bankomatu druge banke s čitalnikom položnic

1,04 EUR/nalog

Eksterni trajni nalogi SEPA
(avtomatiziran prenos sredstev pri drugi banki, npr. na varčevalne račune, plačila obveznosti po
kreditih,…)*****

1,00 EUR/nalog

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

2,14%/zneska, min. 1,10 EUR

- vsi, ki niso imetniki NLB Osebnega računa

3,00%/zneska, min. 2,00 EUR

* Tarifne postavke se ne uporabljajo:
- pri gotovinskih in negotovinskih plačilih na osebne, varčevalne, kreditne in kartične račune znotraj NLB ter na račune Vita d.d. in NLB Skladi d.o.o., razen pri
plačilih na NLB Poslovni račun
- pri plačilih v dobro računa za humanitarne namene (npr. Rdeči križ, Karitas, Unicef, elementarne nesreče, ipd.) razen na bankomatu,
- pri plačilih v dobro komisijskega računa NLB 1502 in
- pri gotovinskih pologih komitentov N Banke prek UPN naloga na njihove račune odprte pri N Banki, izvedenih v izbranih NLB Poslovalnicah: Poslovalnica Koper,
Poslovalnica Kranj, Poslovalnica Vič, Poslovalnica Tavčarjeva, Poslovalnice Šiška, Poslovalnica Šentjernej, Poslovalnica Slov. Konjice
**Za plačilne naloge oddane prek tretjih ponudnikov plačilnih storitev se zaračunava enaka višina nadomestila kot za plačilne naloge oddane prek NLB Klika oz.
Klikina.
***Ob nakupu NLB predplačniške kartice MasterCard (z ali brez NFC nalepke) en kreditni plačilni nalog brezplačen.
**** Nujni nalog za plačila v EUR pomeni takojšnjo izvršitev plačila, v SEK pa skrajšano poravnavo (D+0)
*****Interni trajni nalog SEPA brez nadomestila.

2. Plačilne transakcije v tuji valuti*
Kreditni plačilni nalog v tuji valuti – naročilo oddano prek NLB Klika ali na bančnem okencu
- interno**

4,50 EUR/nalog

-eksterno

6,80EUR/nalog

*Za plačila v SEK se uporablja tarifa za plačilne transakcije v domači valuti
*Tarifna postavka se ne uporablja za prenose med osebnimi in varčevalnimi računi v NLB in na poslovni račun istega imetnika v NLB

3. Čezmejna plačila v drugih valutah in plačila s tretjimi državami*
Nalog oddan prek NLB Klika ali Klikina z običajno poravnavo med računi NLB Skupine***
Nalog oddan prek NLB Klika ali Klikina z običajno poravnavo
Nalog oddan prek NLB Klika – nujni nalog

0,06 % zneska nakazila,
min. 6,60 EUR – max 70,00 EUR

0,08 % zneska nakazila, min. 7,00 EUR – max 80,00 EUR
0,12 % zneska nakazila, min. 16,00 EUR – max 100,00 EUR

Nalog oddan na bančnem okencu z običajno poravnavo med računi NLB Skupine*** – imetniki
NLB Osebnega računa
Nalog oddan na bančnem okencu z običajno poravnavo– imetniki NLB Osebnega računa **

0,08 % zneska nakazila
min. 6,60 EUR - max 90,00 EUR
0,10 % zneska nakazila
min. 9,00 EUR – max 100,00 EUR

Nalog oddan na bančnem okencu – nujni nalog – imetniki NLB Osebnega računa

0,14 % zneska nakazila
min. 18,00 EUR – max 120,00 EUR

Nalog oddan na bančnem okencu z običajno poravnavo – vsi, ki niso imetniki NLB Osebnega
računa

0,20 % zneska nakazila
min. 20,00 EUR – max. 150,00 EUR

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

Nalog oddan na bančnem okencu – nujni nalog – vsi, ki niso imetniki NLB Osebnega računa

0,22 % zneska nakazila
min. 30,00 EUR – max. 180,00 EUR

*D+1 za EUR, SEK in USD ter D+2 za vse ostale valute **velja tudi za plačila oddana prek NLB Teledoma v države SEPA, ki niso članice EGP območja
***NLB Skupina: NLB d.d., N banka d.d., Ljubljana; 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.

4. Direktne obremenitve (SDD) SEPA
Direktna obremenitev SEPA
(avtomatizirano poravnavanje obveznosti do pravnih oseb; npr. Plačilo tekočih stroškov,…)

0,33 EUR

Obvestilo o neizvršenih obveznostih: SDD/TN/kartice
-

po pošti

prek e - naslova
5. Poslovanje z gotovino
Poslovanje z domačo gotovino na bančnem okencu
Menjava gotovine (vse kombinacije menjave, tudi ob hkratnem dvigu in pologu
bankovcev/kovancev ter ob dvigu kovancev) nad 10,00 EUR - imetniki NLB
Osebnega računa*
Menjava domače in tuje gotovine (vse kombinacije nakupa, prodaje in menjave –
bankovci, kovanci) – vsi, ki niso imetniki NLB Osebnega računa
Polog kovancev nad 10,00 EUR

3,10 EUR/obvestilo
2,30 EUR/obvestilo

2,20 % zneska, min. 2,00 EUR**

3,00 % zneska, min. 10,00 EUR
2,20 % zneska, min. 2,00 EUR

(brezplačno na NLB Toli račun, NLB Prvi račun, NLB Študentski račun in vse varčevalne produkte)*

Polog bankovcev na bančnem okencu – velja za fizične osebe in njihove pooblaščene osebe,

0,40 % od zneska, min. 2,30 EUR

ki imajo poleg NLB Osebnega računa ali paketa, hkrati odprt tudi NLB Poslovni račun ***

Polog bankovcev na bančnem okencu – velja za fizične osebe in njihove pooblaščene osebe,
ki imajo poleg NLB Osebnega računa ali paketa, hkrati ali samo odprt NLB Osebni račun ali paket,
ki se uporablja za osebni in poslovni namen

0,36 % od zneska, min. 2,30EUR

* v kolikor ima imetnik registrirano dejavnost, se tarifa obračuna po tarifi za pravne osebe
** tarifa se obračuna od celotnega zneska
*** nadomestilo velja za zasebnike in samostojne podjetnike

Poslovanje s tujo gotovino
Gotovinsko izplačilo nerazporejenega priliva iz tujine v tuji valuti
Gotovinsko izplačilo nerazporejenega priliva iz tujine v domači valuti
6. Druge storitve
Stroški reklamacije, poizvedb, sprememb, zavrnitev, preklicev, dopolnitev glede plačil, izplačil,
prenosov

1,07 % zneska, min. 2,28 EUR
0,50 % zneska, min. 2,28 EUR
dejanski stroški druge banke + 16,50
EUR

Preklic naloga pred izvršitvijo

9,15 EUR

Izdaja ostalih potrdil na osnovi deviznega poslovanja

23,00 EUR

NLB Sodobne tržne poti
1. NLB Klik in Klikin – aplikacija in mobilna banka
Pristopnina za NLB Klik in Klikin
Mesečna uporabnina NLB Klik in Klikin*
Ponovna izdaja OTP kod
2. NLB SMS – sporočila za fizične osebe
SMS – Alarmi in Opomniki - Paket
SMS – Alarm o uporabi kartice
(brezplačno: - na BA Maestro kartici in debetni kartici Mastercard za imetnike storitve NLB Premium Osebno ali NLB
Osebno, ki so hkrati tudi imetniki NLB Zlatega računa in za stranke Privatnega bančništva, ne glede na vrsto NLB
Osebnega računa in vse pooblaščene osebe na teh računih,
- za NLB Zlato MasterCard in za NLB Premium Viso (prvo leto brezplačno, v naslednjih letih vključeno v članarino))

brezplačno
brezplačno
brezplačno
0,30 EUR/mesečno
1,10 EUR/mesečno/kartico

3. NLB Teledom
Pristopnina

10,70 EUR
brezplačno

Pristopnina za imetnike NLB Premium Visa kartice
Uporabnina za imetnike NLB Osebnih računov

0,23 EUR/mesečno

Uporabnina za imetnike NLB Premium Visa

brezplačno

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 Tarife NLB d.d. vam je na voljo v NLB Poslovalnicah. Transakcije, na katere se nanaša ta letak, so oproščene plačila DDV po 4.c. točki 44. člena
ZDDV-1. Pomembno: Tiskovina je informativne narave, ki opredeljuje veljavne pogoje na dan izdaje letaka ter ne predstavlja zavezujoče ponudbe banke in ni
sestavni del pogodbe, zato si pridružujemo pravico do sprememb. Vabimo vas, da ob sklepanju pogodbe preverite trenutno veljavne pogoje in lastnosti storitve.
Vse medsebojne pravice in obveznosti bodo urejene izključno s pogodbo. Za napake v tisku ne odgovarjamo.
NLB d.d.,Trg republike 2

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

