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1. NLB Paketi za prebivalstvo
1.1. NLB Paketi za prebivalstvo*
1.1.1

Paket Mladostni

3,99 EUR/mesečno

1.1.2.

Paket Osnovni

4,99 EUR/mesečno

1.1.3.

Paket Aktivni

1.1.4.

Paket Premium

9,40 EUR/mesečno
13,30 EUR/mesečno

*Polnoletni do 27 leta imajo 50% popust na Paket Mladostni. Nove stranke, ki pridejo v NLB iz druge banke, imajo 100% popust na katerikoli NLB Paket za
prebivalstvo za 3 mesece. Novi imetniki poslovnih paketov imajo 15 % popust na katerikoli NLB Paket za prebivalstvo za 6 mesecev. Upokojenci imajo 20%
popust na katerikoli NLB Paket za prebivalstvo. Popusti se med seboj ne seštevajo.

1.2. NLB Toli paket - Velja v starosti do 8 let.
Darilo 10 EUR na NLB Varčevalni račun

enkratno ob prvi sklenitvi

Zaprtje NLB Varčevalnega računa

14,60 EUR

(pred potekom 12 mesecev, če je imetnik ob sklenitvi paketa prejel darilo 10 EUR)

1.3. Paket žepnina - Velja v starosti od 9 do 14 let.
Vodenje NLB Osnovnega računa

Brezplačno 3 mesece

(ena oseba, enkrat, ob prvi sklenitvi paketa)

1.4. NLB Paket žepnina 15+ - Velja v starosti od 15 do 17 let.
Pristopnina za:
- Klikin in/ali
- NLB Teledom

brezplačno, enkratno

Vodenje NLB Osnovnega računa

brezplačno 3 mesece

(ena oseba, enkrat, ob prvi sklenitvi paketa)

2. NLB Osebni računi
2.1. Odprtje NLB Osebnega računa
2.1.1.

Odprtje vsakega dodatnega NLB Osebnega računa*

15,00 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

2.2. Vodenje NLB Osebnega računa
2.2.1.

NLB Osnovni račun*

2.2.2.

NLB Prvi račun
Za osebni stečaj fizične osebe,
NLB Osebno-poslovni račun za osebni stečaj

2,60 EUR/mesečno

2.2.3.

NLB Klasični račun nerezidenta

brezplačno

2,99 EUR/mesečno

NLB Osnovni paketni račun in NLB Osnovni paketni račun za nerezidente
2.2.4.

– za prejemnike denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka

2,31 EUR/mesečno

2.2.5.

– ostali

4,62 EUR/mesečno

*za mlade do 27 leta brezplačno

NLB Osnovni račun
NLB Klasični račun nerezidenta



























NLB Prvi račun
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eksterni trajni nalog*.



Direktna obremenitev*

Mesečna uporabnina za uporabo
elektronske banke NLB Klik



Kreditni plačilni nalog v domači valuti do
vključno 50.000 EUR oddan: na
bančnem okencu, prek NLB Klika, na
NLB Bankomatu s čitalnikom plačilnega
naloga, na bankomatu druge banke s
čitalnikom plačilnega naloga*

Izpisek prometa enkrat mesečno



Dvig gotovine na POS terminalu druge
banke v Sloveniji in v državah EU

Pristopnina za elektronsko banko NLB
Klik z ID elementom Soft token



Dvig gotovine na bankomatih druge
banke v Sloveniji in v državah EU

Izdaja BA Maestro kartice za
poslovanje preko bankomatov, POS
terminalov in spletne nakupe



Polog sredstev na račun, vključno s
kovanci

Otvoritev, vodenje in zaprtje računa
NLB Osnovni paketni račun in
NLB Osnovni paketni račun za
nerezidente





*Gre za 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.

2.3. Blokiranje računa
2.3.1.

Blokiranje računa na željo stranke

10,00 EUR

2.4. Opomini o nedovoljenem negativnem stanju
2.4.1.

Opomin o negativnem stanju na računu

do višine zamudnih obresti, max 0,42 EUR

2.4.2.

Opomin pred odstopom od pogodbe

do višine zamudnih obresti, max. 0,92 EUR

2.4.3.

Strošek upravljanja z zapadlimi neplačanimi terjatvami

3,00 EUR/ obvestilo, opomin ali odpoved od pogodbe

2.5. Odobritev izrednega limita
2.5.1.

Zavrnitev zahtevka

2.5.2.

Odobritev do 6 mesecev

2,10 %/znesek, min. 11,00 EUR

6,85 EUR/zahtevek

2.5.3.

Odobritev od 7 do 12 mesecev

3,10 %/znesek, min. 11,00 EUR

2.6. Izpiski in potrdila za NLB Osebne račune
2.6.1.

Izdelava dodatnega izpiska (drugi izpisek v mesecu)

1,37 EUR/mesec

2.6.2.

Ponovna izdelava izpiska*

3,28 EUR/izpisek

2.6.3.

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

20,00 EUR

*Ne zaračuna se imetnikom NLB Klika in prejemnikom izpiska na e-naslov.

2.7. NLB Kartica BA Maestro
Izdaja, preklici in zamenjave
2.7.1.
Predčasna izdaja kartice BA Maestro na zahtevo stranke*

10,00 EUR/kartica

2.7.2.

Izdaja BA Maestro kartice pooblaščeni osebi ob otvoritvi in ob redni obnovi

2.7.3.

Blokacija BA Maestro kartice na zahtevo banke

10,00 EUR/prijava

2.7.4.

Naročilo novega PINa na zahtevo stranke

6,00 EUR/naročilo

6,85 EUR/kartica

*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).

Izdaja NLB Kartice BA Maestro z motivom*
2.7.5.
Izbira motiva z izbiro lastne fotografije
Izbira motiva iz NLB galerije fotografij

8,20 EUR

*Nadomestilo za izdajo kartice z motivom se ne zaračuna v primeru izdaje nove kartice z istim motivom v primeru ugotovljene masovne zlorabe kartic.

Dvig gotovine, vpogled v stanje, izpis prometa in upravljanje s PIN številko s kartico BA/Maestro
2.7.6.
Dvig gotovine na bankomatu NLB Skupine*

brezplačno

2.7.7.

Dvig gotovine na bankomatu druge banke v Sloveniji in v državah EU v evrih, švedskih
kronah in romunskih leuih

0,55 EUR/dvig

2.7.8.

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

2.7.9.

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

2.7.10.

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

2.7.11.

Izpis prometa na NLB bankomatu v Sloveniji

0,18 EUR/stran izpisa

2.7.12.

Izpis prometa na bankomatu druge banke v Sloveniji

0,34 EUR/stran izpisa

2.7.13.

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

2.7.14.

Nadomestilo za procesiranje transakcij, ki niso v EUR

1,03%/znesek min. 2,50- max. 23,00 EUR
0,50 EUR/vpogled

1,00 EUR
1,5% od zneska dviga gotovine ali nakupa

*NLB Skupina: NLB, NLB Banka,Sarajevo, NLB Banka d.d., Banja Luka, NLB Banka Beograd, NLB Banka, Skopje, NLB Priština, NLB banka, Podgorica
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2.8. Čekovno poslovanje
Poslovanje s tujimi čeki
2.8.1.
Odkup potovalnih čekov izdanih od tujih bank*

4,28 EUR/ček

2.8.2.

Odkup ali polog tujih bančnih in privatnih čekov – velja tudi za pokojninske čeke

8,94 EUR/ček

2.8.3.

Inkaso tujih bančnih in privatnih čekov za komitente

8,35 EUR/ček

*Polog potovalnih čekov na osebni račun je brezplačen

Prijava izgube/kraje, zamenjave
2.8.4.
Prijava izgube/kraje čekovnih blanketov
2.8.5.

6,85 EUR/prijava in dodatno še 0,46 EUR/blanket

Prijava izgube/kraje in zamenjava evidence prometa na srebrnem računu

13,70 EUR

3. NLB Krediti
3.1. Odobritev kredita v EUR
Krediti zavarovani z zastavo nepremičnine*
3.1.1.
Odobritev kredita brez cenitve nepremičnine

1,50% od odobrenega zneska,min. 100,00- max. 500,00 EUR

3.1.2.

Odobritev kredita s cenitvijo ene nepremičnine

3.1.3.

Odobritev kredita s cenitvijo dveh in več nepremičnin

1,50% od odobrenega zneska,min. 800,00- max. 1.100,00 EUR

3.1.4.

Odobritev NSVS kredita za varčevalce od 2006 dalje

brez stroškov odobritve

1,50% od odobrenega zneska,min. 500,00- max. 750,00 EUR

*NLB Osebni kredit, NLB Kredit za poplačilo zapadlih obveznosti, NLB Osnovni hipotekarni kredit, NLB Naložbeni hipotekarni kredit

Krediti zavarovani z drugimi vrstami zavarovanja in brez zavarovanja
3.1.5.
Odobritev NLB Stanovanjskega kredita

1,50% od odobrenega zneska,min. 100,00-max. 400,00 EUR

(ne velja za NSVS Stanovanjski kredit)

3.1.6.

Odobritev NLB Premostitvenega kredita

3.1.7.

Odobritev NLB Osebnega kredita

1,00% od odobrenega zneska,max. 105,00 EUR
1,60% od odobrenega zneska, min. 55,00-max. 250,00 EUR

(velja tudi za NLB Osebni hitri kredit, NLB Kredit za plačilo
zapadlih obveznosti; Hitri kredit)

3.1.8.

Odobritev NLB Študentskega kredita

brezplačno

3.2. Strošek ocene tveganja
Osnova za izračun stroška ocene tveganja je glavnica odobrenega kredita, povečana za pogodbene obresti, znane ob sklenitvi kreditne
pogodbe, obračunane za vso dobo kreditiranja.
3.2.1. Hitri kredit – komitenti
Doba kredita
Vrsta obrestne mere
Višina nadomestila
- do 5 let
- do 10 let
- do 5 let
- do 10 let

nespremenljiva
spremenljiva

3.2.2. NLB Osebni hitri kredit – komitent
Doba kredita
Vrsta obrestne mere
- do 5 let
- do 10 let
- do 5 let
- do 10 let

nespremenljiva
spremenljiva

3.2.3. NLB Osebni hitri kredit – nekomitent
Doba kredita
Vrsta obrestne mere
- do 5 let
- do 10 let
- do 5 let
- do 10 let

nespremenljiva
spremenljiva

3.2.4. NLB Stanovanjski kredit – komitent
Doba kredita
Vrsta obrestne mere
- do 10 let
- do 20 let
- do 10 let
- do 20 let

nespremenljiva
spremenljiva

3.2.5. NLB Stanovanjski kredit – komitent – izplačilo 80 % v gotovini
Doba kredita
Vrsta obrestne mere
- do 10 let

nespremenljiva
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2,90 % od glavnice kredita in pogodbenih obresti
3,50 % od glavnice kredita in pogodbenih obresti
2,90 % od glavnice kredita in pogodbenih obresti
3,50 % od glavnice kredita in pogodbenih obresti
Višina nadomestila
2,90 % od glavnice kredita in pogodbenih obresti
3,50 % od glavnice kredita in pogodbenih obresti
2,90 % od glavnice kredita in pogodbenih obresti
3,50 % od glavnice kredita in pogodbenih obresti
Višina nadomestila
3,10 % od glavnice kredita in pogodbenih obresti
4,50 % od glavnice kredita in pogodbenih obresti
3,10 % od glavnice kredita in pogodbenih obresti
4,50 % od glavnice kredita in pogodbenih obresti
Višina nadomestila
1,65 % od glavnice kredita in pogodbenih obresti
2,10 % od glavnice kredita in pogodbenih obresti
1,65 % od glavnice kredita in pogodbenih obresti
2,10 % od glavnice kredita in pogodbenih obresti
Višina nadomestila
2,05 % od glavnice kredita in pogodbenih obresti
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- do 20 let
- do 10 let
- do 20 let

spremenljiva

2,50 % od glavnice kredita in pogodbenih obresti
2,05 % od glavnice kredita in pogodbenih obresti
2,50 % od glavnice kredita in pogodbenih obresti

3.3. Predčasno celotno ali delno poplačilo kreditov
Nadomestila veljajo za kredite, sklenjene pred 07.08.2010. Za kredite sklenjene po 07.08.2010 se nadomestilo za predčasno celotno ali delno
poplačilo ne obračunava.
Krediti v EUR
NLB Osnovni ali naložbeni hipotekarni krediti
3.3.1.
- zaradi najema novega kredita pri NLB d.d. (ne glede na znesek preostalega dolga)
23,51 EUR
3.3.2.
- zaradi najema novega kredita po NSVS
brezplačno
NLB Stanovanjski kredit (tudi iz povezanega posla), NLB Osnovni hipotekarni kredit (tudi iz povezanega posla), NLB Naložbeni
hipotekarni kredit, NLB Osebni kredit (tudi iz povezanega posla), NLB Študentski kredit, NLB Kredit za poplačilo zapadlih obveznosti
3.3.3.
Predčasno celotno ali delno poplačilo
50% stroškov odobritve kredita
Kredit v tuji valuti
3.3.4.
Predčasno poplačilo kreditov odobrenih v CHF
50% stroškov odobritve kredita

3.4. Ostala nadomestila pri NLB Kreditih
3.4.1.

Pošiljanje opominov

3.4.2.

Strošek upravljanja z zapadlimi neplačanimi terjatvami (ZNT) – velja za pogodbe sklenjene
po 21.5.2012

do višine zamudnih obresti,max. 1,80 EUR

3.4.3.

Strošek izdaje izbrisne pobotnice

50,00 EUR

3.4.4.

Izdaja vseh potrdil in soglasij vezanih na izdan kredit, ki niso notarsko overjena*

20,00 EUR

3.4.5.

Izdaja vseh potrdil in soglasij vezanih na izdan kredit, ki so notarsko overjena

50,00 EUR

3.4.6.

Nadomestilo za pripravo separatne vloge za zavarovalnico (nadomestilo se ne zaračuna v
primeru zavrnitve vloge s strani zavarovalnice)

10,00 EUR

3,00 EUR

*Tarifna postavka se ne zaračuna za izdajo potrdila o stanju dolga kreditojemalca, ki ga strankam izdajamo brezplačno.

Spremembe kreditnih pogojev v odplačilni dobi
3.4.7.
Prevzem dolga, pristop k dolgu - v primeru smrti kreditojemalca (ne glede na število
kreditnih pogodb)
3.4.8.

Prevzem dolga, pristop k dolgu – ostali primeri

3.4.9.

Sprememba kreditne pogodbe
(reprogram, moratorij, sprememba višine obrestne mere*, sprememba zavarovanja,…)

3.4.10.

30,00 EUR
57,00 EUR

-

brez cenitve nepremičnine

100,00 EUR

-

s cenitvijo ene nepremičnine**

360,00 EUR

-

s cenitvijo dveh ali več nepremičnin**

715,00 EUR

Ostale manjše spremembe
(sprememba načina odplačila, sprememba datuma odplačila mesečne obveznosti,…ipd)

15,00 EUR

*Sprememba obrestne mere v odplačilni dobi kredita je možna le pri NLB Stanovanjskem kreditu, NLB Naložbenem kreditu in NLB Osnovnem hipotekarnem kreditu.
* * Če kreditojemalec ne predloži ustrezne cenitve in cenitev izvede/naroči banka. Strošek plača stranka v vsakem primeru, ko banka naroči izdelavo nove cenitve, tudi če do spremembe ni
prišlo.

4. NLB Depoziti in NLB Varčevanja
4.1. NLB Depoziti in NLB Varčevanja
Predčasna razvezava NLB Depozitov in NLB Varčevanj
4.1.1.
Predčasna razvezava v izjemnih primerih*
4.1.2.

Predčasna razvezava v drugih primerih

2,05 % od zneska privarčevanih sredstev**
4,10 % od zneska privarčevanih sredstev**

*Izjemni primeri so; smrt ali bolezen deponenta ali ožjih sorodnikov (zakonski, izvenzakonski partner, otroci, starši), naravna nesreča, trajna izselitev iz države
** Znesek privarčevanih sredstev = glavnica + obresti

5. Plačilne transakcije
5.1. 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
5.1.1.

Na bančnem okencu
- imetniki NLB Osebnega računa**

2,40 EUR/nalog

- vsi, ki niso imetniki NLB Osebnega računa**

5,00 EUR/nalog

5.1.2.

Preko NLB Klika ali Klikina

0,40 EUR/nalog

5.1.3.

Preko NLB Teledoma

1,30 EUR/nalog
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Kreditni plačilni nalog nad 50.000 EUR (tudi nujni nalog)
5.1.4.

Na bančnem okencu
- imetniki NLB Osebnega računa***

7,50 EUR/nalog

- vsi, ki niso imetniki NLB Osebnega računa***
5.1.5.

15,00 EUR/nalog

Preko NLB Klika ali Klikina

5,30 EUR/nalog

Kreditni plačilni nalog oddan
5.1.6.

- na NLB Bankomatu s čitalnikom plačilnega naloga

0,67 EUR/nalog

5.1.7.

- na bankomatu druge banke s čitalnikom položnic

1,04 EUR/nalog

5.1. 8.

Eksterni trajni nalogi SEPA

1,00 EUR/nalog

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

5.1.9.

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 NLB 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 in
- pri plačilih v dobro komisijskega računa NLB 1502
**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.

5.2. Domače plačilne transakcije v tuji valuti*
5.2.1.

Kreditni plačilni nalog v tuji valuti oddan prek NLB Klika ali na bančnem okencu
– interno**

4,50 EUR/nalog

– eksterno

6,80 EUR/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

5.3. Direktne bremenitve SEPA (SDD)
5.3.1.

Direktna bremenitev

0,28 EUR/nalog

(avtomatizirano poravnavanje obveznosti do pravnih oseb; npr. plačilo tekočih stroškov)

5.3.2.

Obvestilo o neplačanih TN/DB

2,60 EUR/obvestilo

5.4. Čezmejna plačila v drugih valutah in plačila s tretjimi državami*
5.4.1.

Nalog oddan prek NLB Klika ali Klikina z običajno poravnavo med računi
NLB Skupine

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

5.4.2.

Nalog oddan prek NLB Klika ali Klikina z običajno poravnavo

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

5.4.3.

Nalog oddan prek NLB Klika – nujni nalog

5.4.4.

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

5.4.5.

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

5.4.6.

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

5.4.7.

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

5.4.8.

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

0,12 % zneska nakazila
min. 16,00 EUR – max 100,00 EUR
0,08% zneska nakazila,
min. 6,60 EUR – max 90,00 EUR
0,10 % zneska nakazila
min. 9,00 EUR – max 100,00 EUR
0,14 % zneska nakazila
min. 18,00 EUR – max 120,00 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

5.5. Gotovinske transakcije
Poslovanje z domačo gotovino
5.5.1.
Menjava gotovine (bankovcev za kovance in kovancev za bankovce tudi
ob hkratnem pologu in dvigu gotovine ter ob dvigu kovancev iz NLB
Osebnega računa) nad 30,00 EUR - imetniki NLB Osebnega računa
5.5.2.

Menjava gotovine (bankovcev za kovance, kovancev za bankovce in
kovancev za kovance)– vsi, ki niso imetniki NLB Osebnega računa

5.5.3.

Polog kovancev nad 30,00 EUR

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

3%/zneska,
min. 5,00 EUR
2,14 % zneska, min. 1,10 EUR

(brez nadomestila na NLB Toli račun, NLB Prvi račun, NLB Študentski račun in vse
varčevalne produkte)

Menjava domače gotovine
5.5.4.

Menjava bankovcev za 500,00 EUR v manjše apoene: v bankovce in kovance samo do 30,00 EUR
- imetniki NLB Osebnega računa
- vsi, ki niso imetniki NLB Osebnega računa

5.5.5.

1,20%/zneska, min 6,00 max. 500,00 EUR
2,20% zneska, min. 11,00 EUR, max. 1.000,00 EUR

Menjava bankovcev za 500,00 EUR v manjše apoene: v kovance nad 30,00 EUR
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- imetniki NLB Osebnega računa

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

- vsi, ki niso imetniki NLB Osebnega računa
Poslovanje s tujo gotovino
5.5.6.
Gotovinsko izplačilo v tuji valuti iz tujine na osnovi prejetega plačila (iz. rač. 27628)
5.5.7.

3%/zneska, min. 5,00 EUR
1,07 % zneska, min. 2,28 EUR

Gotovinsko izplačilo v domači valuti v protivrednosti priliva iz tujine (iz računov 27628 in
276918)

0,50 % zneska, min. 2,28 EUR

Menjava tuje gotovine*
5.5.8.

– vsi, ki niso imetniki NLB Osebnega računa

1,20%/zneska menjave,
min. 5,00 EUR, max. 16,00 EUR

*Velja za: nakup, prodajo in menjavo tuje gotovine ter tudi za menjavo večjih apoenov v manjše in obratno.

5.6. Ostalo
5.6.1.

Oskrba s slovenskimi evro kovanci v numizmatične namene
(zaračuna se v primeru, ko domača ali tuja oseba želi izključno slovenske evro
kovance, ki še niso bili v obtoku in ko naroči vsaj eno rolico katerega koli apoena)

4,00 % od nominalne vrednosti*
(odstotek se za vsako leto starosti kovancev povečuje za
1 odstotno točko)
*DDV je vključen v znesku provizije

6. NLB Plačilne kartice
6.1. Članarina za kartice z odloženim plačilom in dodatne kartice
NLB Karanta, NLB MasterCard,NLB Visa
6.1.1.
Plačevanje prek direktne bremenitve
6.1.2.

23,00 EUR letno

Plačevanje s plačilnim nalogom

46,00 EUR letno

6.1.3.
Plačevanje prek direktne bremenitve - za stranke, ki niso imetniki paketa
NLB Zlata MasterCard
6.1.3.
Plačevanje prek direktne bremenitve
6.1.4.

25,00 EUR letno
77,00 EUR letno

Plačevanje prek direktne bremenitve za stranko, ki je hkrati imetnica NLB Premium Visa kartice
(višina nadomestila je 50 % višine nadomestila pod zap. št. 6.1.3.)

6.1. 5.
Plačevanje prek direktne bremenitve – dodatna kartica na kartičnem računu
NLB Premium Visa (Kartica je del Paketa Premium)
6.1. 6.
Letni promet do 4.000,00 EUR
6.1.7.

Letni promet nad 4.000,01 EUR

6.1.8.

Dodatna kartica na kartičnem računu

38,50 EUR letno
17,50 EUR letno
36,00 EUR letno*
brezplačno
18,00 EUR letno*

*Prvo leto je članarina brezplačna.

6.2. Članarina za posojilne kartice
NLB MasterCard, NLB Karanta
6.2.1.
Plačevanje prek direktne bremenitve

15,00 EUR letno

6.2.2.

Plačevanje s plačilnim nalogom

30,00 EUR letno

6.2.3.

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

17,00 EUR letno

6.3. Predplačniška kartica MasterCard
6.3.1.

Paket s kartico*

6.3.2.

Paket s kartico in NFC stickerjem*

10,00 EUR
6,00 EUR

6.3.3.

Polnjenje kartice**

0,75 EUR

6.3.4.

Dvig gotovine na bankomatu ali POS terminalu v EUR

6.3.5.

Dvig gotovine na bankomatu ali POS terminalu v ostalih valutah

6.3.6.

Nakupi (prek POS terminala ali spleta) v ostalih valutah

0,75 EUR

6.3.7.

Vpogled v stanje na ATM

0,90 EUR

6.3.8.

Mesečna uporaba kartice

6.3.9.

Prejem SMS sporočil

6.3.10.

Ponovno pošiljanje PIN številke prek SMS

1,00 EUR

6.3.11.

Sprememba PIN številke na bančnem avtomatu

0,50 EUR

6.3.12.

Zavrnjena transakcija

0,75 EUR

6.3.13.

Neupravičena reklamacija

6.3.14.

Prenakazilo sredstev s kartice na ustrezen račun po navodilih stranke

0,75 EUR
2,50 EUR in 1,50 %/zneska

0,50 EUR
0,15 EUR/sporočilo

6,85 EUR
1,00 % od zneska prenakazila,
min. 1,00 EUR 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 .

6.4. Druga nadomestila pri poslovanju z NLB Karticami
6.4.1.

Povračilo stroškov zavarovalne premije pri posojilnih karticah
- plačevanje s plačilnim nalogom in pri posojilni kartici NLB Karanta z 10% deležem
mesečnega odplačevanja premije
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6.4.2.

Dodatno zavarovanje imetnika kartice

6.4.3.

Dvig gotovine s karticami NLB Karanta, NLB MasterCard in NLB Visa

9,00 EUR

6.4.4.

Odpoved naročene kartice

6.4.5.

Blokacija kartice na zahtevo banke

10,00 EUR

6.4.6.

Predčasna izdaja kartice *

10,00 EUR

6.4.7.

Pošiljanje izpiskov na dva naslova

6.4.8.

Ponovna izdelava izpiska**

6.4.9.

Sprememba datuma poravnavanja obveznosti ali odobritve spremembe limita

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

poštnina
3,28 EUR/izpisek
5,00 EUR

(velja za začasno ali stalno povišanje limita ter za znižanje limita)

6.4.10.

Izdaja NLB Plačilne kartice z motivom
- izbira motiva z izbiro lastne fotografije
- izbira motiva iz NLB galerije fotografij

6.4.11.

Nadomestilo za kopijo SLIP-a

6.4.12.

Naročilo novega PIN-a na zahtevo stranke

6.4.13.

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

1,00 EUR

6.4.14.

Vpogled v stanje na kartici na bankomatu druge banke v Sloveniji in tujini (NLB
MasterCard, Visa)

0,50 EUR

6.4.15.

Pošiljanje opominov zaradi zamude plačila za plačilne
kartice za fizične osebe (za zneske dolga do vključno 10,00 EUR

8,20 EUR

5,00 EUR
6,00 EUR/naročilo

do višine zamudnih obresti, max. 1,80 EUR

se stroški prvega opomina in stroški upravljanja z zapadlimi
neplačanimi terjatvami ne zaračunajo)

6.4.16.

Neupravičena reklamacija

6.4.17.

Upravljanje z zapadlimi neplačanimi terjatvami (ZNT)

10,00 EUR
3,00 EUR/
opomin ali odstop od pogodbe

(ne velja za NLB Posojilne kartice izdane pred 1.6.2012)

6.4.18.

Nadomestilo za procesiranje transakcij, ki niso v 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

7. NLB Sodobne tržne poti
7.1. NLB Klik
Pristopnina*

7.1.1.
7.1.2.

NLB Klik
NLB Klik + generator enkratnih gesel (soft tokenSWT)
NLB Klik + samostojni generator enkratnih gesel
(hard token - HT)

7.1.3

Uporabnik z veljavnim statusom študenta in
imetniki Paketa Osnovni
10,00 EUR
10,00 EUR
16,00 EUR

Ostali uporabniki
20,00 EUR
15,00 EUR
30,00 EUR

*Imetniki Prvega računa so oproščeni plačila nadomestil

Uporabnina
7.1.4.

7.1.5.

brezplačno

Uporabnina NLB Klika za:
- dijake, ki so imetniki NLB Prvega računa,
- imetnike storitve NLB Premium Osebno ali NLB Osebno, ki so hkrati tudi
imetniki NLB Zlatega računa*
Uporabnina NLB Klika za študente in ostale uporabnike

0,75 EUR mesečno

* Imetnik storitve NLB Premium Osebno ali NLB Osebno je do oprostitve nadomestila upravičen samo v primeru, da ima v NLB Kliku kot temeljni račun prijavljen imetniški NLB Zlati račun

7.2. Klikin- aplikacija in mobilna banka
Pristopnina k mobilni banki
Uporabniki z veljavnim statusom študenta in
imetniki Paketa Osnovni
7.2.1.

brezplačno

Uporabniki NLB Klika

7.2.2.
Ostali uporabniki (nimajo NLB Klika)
Uporabnina
7.2.3.
Za vse imetnike NLB Klik, dijake imetnike NLB Prvega računa in imetnike
ponudbe NLB Premium Osebno, v primeru, da ima v Klikinu kot temeljni
račun prijavljen NLB Zlati račun
7.2.4.

5,00 EUR

Ostali uporabniki
brezplačno
12,00 EUR
brezplačno

0,30 EUR/mesečno

Za ostale uporabnike

7.3. Varnostni elementi – samostojno
Imetniki NLB
Prvega računa
7.3.1

Kvalificirano digitalno potrdilo

Uporabniki z veljavnim statusom
študenta in imetniki Paketa
Osnovni

10,00 EUR

Obr.: NLB Tarifa za prebivalstvo (01.12.2018) Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana

15,00 EUR

Ostali uporabniki

20,00 EUR
Stran 8 od 19

7.3.2

Generator enkratnih gesel

2,00 EUR

3,00 EUR

6,00 EUR

2,00 EUR

8,00 EUR

15,00 EUR

( za uporabnike NLB Klika brezplačno)

7.3.3
Samostojni generator enkratnih gesel
Varnostni elementi - ostalo
7.3.4.
Obnova certifikata po preteku veljavnost
7.3.5.

6,90 EUR

Izredna izdaja kvalificiranega digitalnega potrdila AC NLB

10,70 EUR

(vključuje tudi identifikacijske kode za prevzem KDP)

7.3.6.

Ponovna izdaja identifikacijskih kod za prevzem kvalificiranega digitalnega potrdila AC NLB

7.3.7.

Ponovna izdaja (izguba, kraja, nedelovanje) samostojnega generatorja OTP

5,35 EUR
15,00 EUR

7.4. NLB SMS – sporočila za fizične osebe
7.4.1.

SMS Alarmi in Opomniki - Paket

7.4.2.

SMS – Alarm o uporabi kartice

0,30 EUR/mesečno
1,00 EUR/mesečno/kartico

(brezplačno:
- na NLB Maestro kartici 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
- za NLB Premium Visa (prvo leto brezplačno, v naslednjih letih vkljućeno v članarino))

7.5. NLB Teledom
7.5.1.

Pristopnina

10,70 EUR

7.5.2.

Pristopnina za imetnike NLB Premium Visa kartice

brezplačno

7.5.3.

Uporabnina za imetnike NLB Osebnih računov

7.5.4.

Uporabnina za imetnike NLB Premium Visa

0,23 EUR/mesečno
brezplačno

7.6. NLB Sefi
Mesečni najem – DDV je vključen v nadomestilo Najetje NLB Sefa najmanj 30 dni, najemnina se plačuje vnaprej. Vsak začeti mesec se
računa kot cel mesec.
Velikost sefa
Nadomestilo za ostale
Nadomestilo za imetnike NLB Osebnega, Osebnoposlovnega ali NLB Poslovnega računa
7.6.1.M.

Velikost A

25,48 EUR

19,60 EUR

7.6.2.M.

Velikost B

46,80 EUR

36,00 EUR

7.6.3.M.

Velikost C

49,40 EUR

38,00 EUR

7.6.4.M.

Velikost D

54,60 EUR

42,00 EUR

7.6.5.M.

Velikost F

62,40 EUR

48,00 EUR

7.6.6.M.

Velikost K

135,20 EUR

104,00 EUR

7.6.7.M.
Velikost L
161,20 EUR
124,00 EUR
Letni najem – DDV je vključen v nadomestilo. Najemnina se plačuje vnaprej. Vsako začeto leto se računa kot celo leto.
Velikost sefa
Nadomestilo za ostale
Nadomestilo za imetnike NLB Osebnega, Osebnoposlovnega ali NLB Poslovnega računa
7.6.1.L.

Velikost A

74,10 EUR

57,00 EUR

7.6.2.L.

Velikost B

117,00 EUR

90,00 EUR

7.6.3.L.

Velikost C

123,50 EUR

95,00 EUR

7.6.4.L.

Velikost D

136,50 EUR

105,00 EUR

7.6.5.L.

Velikost F

169,00 EUR

130,00 EUR

7.6.6.L.

Velikost K

338,00 EUR

260,00 EUR

7.6.7.L.
Velikost L
403,00 EUR
310,00 EUR
Letni najem za NLB Poslovalnice z diferencirano ceno* – DDV je vključen v nadomestilo. Najemnina se plačuje vnaprej. Vsako začeto leto
se računa kot celo leto.
Velikost sefa
Nadomestilo za ostale
Nadomestilo za imetnike NLB Osebnega, Osebnoposlovnega ali NLB Poslovnega računa
7.6.1.L.D.

Velikost A

74,10 EUR

49,00 EUR

7.6.2.L.D.

Velikost B

117,00 EUR

72,00 EUR

7.6.3.L.D.

Velikost C

123,50 EUR

83,00 EUR

7.6.4.L.D.

Velikost D

136,50 EUR

94,00 EUR

7.6.5.L.D.

Velikost F

169,00 EUR

106,00 EUR

7.6.6.L.D.

Velikost K

338,00 EUR

260,00 EUR

*NLB Poslovalnice: Glavni trg-Kamnik, Ribnica, Slov. Bistrica, Murska Sobota, Mozirje, Mežica, Seidlova-NM. Prikazane so samo velikosti, ki so na voljo v vsaj eni
od navedenih poslovalnic

Ostalo
7.7.1.

Izdelava novega ključa zaradi izgube ali poškodbe ključa

7.7.2.

Izdelava obeh ključev zaradi izgube ali poškodbe obeh ključev

7.7.3.

Izdaja nadomestne kartice
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NLB Tarifa veljavna tako za prebivalstvo
kot tudi za pravne osebe, podjetnike in zasebnike

8. Investicijsko bančništvo
Borzno posredovanje - Trgovanje s finančnimi instrumenti
8.1. Nadomestila za odpiranje računa finančnih instrumentov
Nadomestilo za odpiranje vsebuje tudi nadomestilo za zapiranje računa finančnih instrumentov. NLB d.d. poleg nadomestil iz te točke dodatno obračuna še
neposredne stroške družbe KDD – Centralno klirinško depotna družba d.d. v zvezi z odpiranjem in zapiranjem računa finančnih instrumentov v višini kot jih KDD
obračuna NLB d.d. za posamezen račun finančnih instrumentov (https://www.nlb.si/informacija-o-stroskih-kdd )

8.1.1.

Fizične osebe

8.1.2.

Pravne osebe

8.1.3.

Pravne osebe (poglobljen pregled*)

Brez nadomestila NLB d.d.
50,00 EUR
250,00 EUR

* poglobljen pregled stranke po vsakokrat veljavni zakonodaji v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma

8.2. Nadomestila za vodenje računa in vzdrževanje stanj finančnih instrumentov
V primeru sklenitve enkratne pogodbe o borznem posredovanju se nadomestila iz te točke ne zaračunavajo. Enkratna pogodba o borznem posredovanju je
pogodba, ki je sklenjena za čas izvršitve enega ali več sočasnih naročil za prodajo finančnih instrumentov in preneha veljati, ko je izvršen in poravnan zadnji izmed
takih poslov. V primeru, da se naročila ne izvršijo in poravnajo v roku 30 dni od sklenitve pogodbe, se po preteku tega roka za poslovanje po tej pogodbi v celoti
uporabljajo tarifne postavke iz redne tarife NLB d.d. kot veljajo za standardno pogodbo o borznem posredovanju.

Nadomestila za vodenje računa finančnih instrumentov
8.2.1.
Fizične osebe
8.2.2.
Pravne osebe
8.2.3.
Fiduciarni računi

Brez nadomestila NLB d.d.
75,00 EUR/letno
150,00 EUR/ letno

Nadomestilo se obračuna v začetku leta za tekoče koledarsko leto.
V primeru otvoritve med letom se nadomestilo obračuna sorazmerno do konca leta glede na preostanek števila mesecev do konca koledarskega leta.
V primeru prenehanja pogodbenega razmerja se že plačano nadomestilo ne vrača.
NLB d.d. poleg nadomestil iz te točke dodatno obračuna še neposredne stroške družbe KDD – centralno klirinško depotna družba d.d. V zvezi z vodenjem računa
in vzdrževanjem stanj finančnih instrumentov v višini kot jih KDD obračuna NLB d.d. za posamezen račun finančnih instrumentov (https://www.nlb.si/informacija-ostroskih-kdd).

Nadomestila za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov v KDD
NLB d.d. za posamezen račun finančnih instrumentov poleg nadomestil za vzdrževanj stanj iz te točke dodatno obračuna še neposredne stroške družbe KDDCentralna klirinško depotna družba d.d. za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov v višini kot jih NLB d.d. za posamezen račun finančnih instrumentov
obračuna KDD (https://www.nlb.si/informacija-o-stroskih-kdd).
Osnova za obračun mesečnih nadomestil NLB d.d. in neposrednih stroškov KDD za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov iz te točke je povprečna mesečna
vrednost portfelja finančnih instrumentov kot jo za koledarski mesec izračuna KDD skladno z vsakokrat veljavno metodologijo vrednotenja finančnih instrumentov
KDD.
Strankam, ki pristopijo k elektronskemu načinu obveščanja (zagotovitev e-naslova in soglasja za elektronsko obveščanje po pogodbi o borznem posredovanju),
se pri obračunu nadomestil NLB d.d.za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov v KDD prizna 10% popust na redno vrednost teh nadomestil iz NLB Tarife.
Popust ne velja za obračun neposrednih stroškov KDD, skrbnikov, globalnih in lokalnih depozitarjev ter ostalih finančnih inštitucij.

8.2.4.

Pravne in fizične osebe*

8.2.5.

Fizične osebe
(povprečna mesečna vrednost portfelja do vključno 3.300 EUR)

8.2.6.

Minimalno nadomestilo za vzdrževanje stanj (pravne in fizične osebe)**

0,001% povprečne vrednosti portfelja/mesečno
0,02% povprečne vrednosti portfelja/mesečno
0,60 EUR/mesečno

*Poleg pravnih oseb velja tudi za vse fizične osebe s povprečno mesečno vrednostjo portfelja nad 3.300 EUR.
**Minimalno nadomestilo za vzdrževanje stanj se za posamezni mesec obračuna namesto Nadomestil za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov v KDD za
pravne in fizične osebe v primeru, ko mesečna vrednost posameznega od teh nadomestil ne preseže 0,60 EUR. Vrednost minimalnega mesečnega nadomestila v
nobenem primeru ne sme presegati z zakonom določeni maksimalni znesek nadomestil povezanih z imetništvom računa finančnih instrumentov glede na
vrednost portfelja in se vedno obračuna le do zakonsko dopustne vrednosti.

Nadomestila za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov na tujih trgih
NLB d.d. za posamezen račun finančnih instrumentov poleg nadomestil iz te točke dodatno obračuna še vse neposredne stroške tujih partnerjev, skrbnikov,
globalnih in lokalnih depozitarjev ter drugih finančnih inštitucij v zvezi z vzdrževanjem stanj finančnih instrumentov v višini kot jih le ti NLB d.d. obračunajo za
posamezen račun finančnih instrumentov (https://www.nlb.si/nlb/nlb-portal/slo/prebivalstvo/ponudba/nalozbe/izvrsilni-partnerji.pdf ).

8.2.7.

Pravne in fizične osebe

8.2.8.

Minimalno nadomestilo za vzdrževanje stanj*

0,005% povprečne vrednosti portfelja/mesečno
5,00 EUR/letno

Minimalno nadomestilo za vzdrževanje stanj se za koledarsko leto obračuna namesto Nadomestila za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov v tujini za Pravne
in fizične osebe (točka 8.1.2.7), v primeru ko letna vrednost tega nadomestila ne doseže vrednosti minimalnega letnega nadomestila.
Nadomestila NLB d.d. za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov v KDD, Nadomestila za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov na tujih trgih in Spremljanje,
obveščanje in izvajanje korporacijskih dejanj za finančne instrumente v KDD ter pripadajoči neposredni stroški družbe KDD in neposredni stroški skrbnikov,
globalnih in lokalnih depozitarjev ter drugih finančnih inštitucij v zvezi z vzdrževanjem stanj finančnih instrumentov (https://www.nlb.si/informacija-o-stroskih-kdd in
https://www.nlb.si/nlb/nlb-portal/slo/prebivalstvo/ponudba/nalozbe/izvrsilni-partnerji.pdf ) se obračunavajo kot sledi:
obdobje obračuna je koledarsko četrtletje, upošteva se seštevek mesečnih vrednosti nadomestil za to četrtletje,
v primeru, ko vsota nezaračunanih mesečnih nadomestil in neposrednih stroškov za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov v KDD, za vzdrževanje stanj
finančnih instrumentov na tujih trgih in nadomestila za spremljanje, obveščanje in izvajanje korporacijskih dejanj za finančne instrumente v KDD v
obračunskem četrtletju ne doseže zneska v višini 30 EUR, se teh nadomestil ne obračuna v obračunskem četrtletju, ampak se zneski nezaračunanih
nadomestil in neposrednih stroškov obračunajo v tistem obračunskem četrtletju, ko njihova vsota preseže 30 EUR oziroma najkasneje ob zaključku
koledarskega leta,
v primeru prekinitve pogodbenega razmerja med letom se nadomestila in neposredni stroški obračunajo ob zaprtju računa finančnih instrumentov.
Obr.: NLB Tarifa za prebivalstvo (01.12.2018) Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana
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8.3. Nadomestila povezana z davki in spremljanjem, obveščanjem in izvajanjem korporacijskih dejanj
NLB d.d. za posamezen račun finančnih instrumentov poleg nadomestil iz te točke dodatno obračuna še neposredne stroške KDD, skrbnikov, globalnih ali lokalnih
depozitarjev ter drugih institucij, v višini kot jih le ti zaračunajo NLB d.d. v zvezi z davki ali spremljanjem, obveščanjem in izvajanjem korporacijskimi dejanj za
posamezen račun finančnih instrumentov (https://www.nlb.si/informacija-o-stroskih-kdd in https://www.nlb.si/nlb/nlbportal/slo/prebivalstvo/ponudba/nalozbe/izvrsilni-partnerji.pdf ).
Strankam, ki pristopijo k elektronskemu načinu obveščanja (zagotovitev e-naslova in soglasja za elektronsko obveščanje po pogodbi o borznem posredovanju), se
pri obračunu nadomestil NLB d.d. Spremljanje, obveščanje in izvajanje korporacijskih dejanj za finančne instrumente v KDD in Obdelava in izplačilo denarnih
upravičenj iz naslova imetništva finančnih instrumentov v KDD, prizna 10% popust na redno vrednost teh nadomestil iz NLB Tarife. Popust ne velja za obračun
neposrednih stroškov KDD, skrbnikov, globalnih in lokalnih depozitarjev ter ostalih finančnih inštitucij.

Spremljanje, obveščanje in izvajanje korporacijskih dejanj za finančne instrumente v KDD
8.3.1.
Fizične osebe
-

povprečna mesečna vrednost portfelja manj kot 4.300 EUR

-

povprečna mesečna vrednost portfelja od vključno 4.300 EUR do 10.000 EUR

0,10 EUR/mesečno

-

povprečna mesečna vrednost portfelja od vključno 10.000 EUR do 100.000 EUR

0,20 EUR/mesečno

-

povprečna mesečna vrednost portfelja od vključno 100.000 EUR do 500.000 EUR

0,45 EUR/mesečno

-

povprečna mesečna vrednost portfelja od vključno 500.000 EUR do 1.000.000 EUR

0,80 EUR/mesečno

-

povprečna mesečna vrednost portfelja od vključno 1.000.000 EUR do 10.000.000 EUR

1,60 EUR/mesečno

-

povprečna mesečna vrednost portfelja od vključno 10.000.000 EUR do 100.000.000 EUR

1,60 EUR/mesečno

-

povprečna mesečna vrednost portfelja 100.000.000 EUR in več

1,60 EUR/mesečno

8.3.2.

brez nadomestila NLB d.d

Pravne osebe
-

povprečna mesečna vrednost portfelja manj kot 4.300 EUR

0,30 EUR/mesečno

-

povprečna mesečna vrednost portfelja od vključno 4.300 EUR do 10.000 EUR

0,30 EUR/mesečno

-

povprečna mesečna vrednost portfelja od vključno 10.000 EUR do 100.000 EUR

0,60 EUR/mesečno

-

povprečna mesečna vrednost portfelja od vključno 100.000 EUR do 500.000 EUR

1,40 EUR/mesečno

-

povprečna mesečna vrednost portfelja od vključno 500.000 EUR do 1.000.000 EUR

2,40 EUR/mesečno

-

povprečna mesečna vrednost portfelja od vključno 1.000.000 EUR do 10.000.000 EUR

4,80 EUR/mesečno

-

povprečna mesečna vrednost portfelja od vključno 10.000.000 EUR do 100.000.000 EUR

6,00 EUR/mesečno

-

povprečna mesečna vrednost portfelja 100.000.000 EUR in več

7,50 EUR/mesečno

Nadomestila NLB d.d. za Spremljanje, obveščanje in izvajanje korporacijskih dejanj za finančne instrumente v KDD ter pripadajoči neposredni stroški družbe KDD
in neposredni stroški skrbnikov, globalnih in lokalnih depozitarjev ter drugih finančnih inštitucij (https://www.nlb.si/informacija-o-stroskih-kdd
in
https://www.nlb.si/nlb/nlb-portal/slo/prebivalstvo/ponudba/nalozbe/izvrsilni-partnerji.pdf ) se obračunavajo skupaj z Nadomestili za vzdrževanje stanj finančnih
instrumentov v KDD in Nadomestili za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov na tujih kot sledi:
obdobje obračuna je koledarsko četrtletje, upošteva se seštevek mesečnih vrednosti nadomestil za to četrtletje,
v primeru, ko vsota nezaračunanih mesečnih nadomestil in neposrednih stroškov iz Nadomestila za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov v KDD,
Nadomestila za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov na tujih trgih in Spremljanje, obveščanje in izvajanje korporacijskih dejanj za finančne instrumente
v KDD v obračunskem četrtletju ne doseže zneska v višini 30 EUR, se teh nadomestil ne obračuna v obračunskem četrtletju, ampak se zneski nezaračunanih
nadomestil in neposrednih stroškov obračunajo v tistem obračunskem četrtletju, ko njihova vsota preseže 30 EUR oziroma najkasneje ob zaključku
koledarskega leta,
v primeru prekinitve pogodbenega razmerja med letom se nadomestila in neposredni stroški obračunajo ob zaprtju računa finančnih instrumentov.

Obdelava in izplačilo denarnih upravičenj iz naslova imetništva finančnih instrumentov v KDD
Pravne in fizične osebe

8.3.3.

1,40% vrednosti izplačila, min. 2,00 EUR in max. 60,00 EUR

Nadomestilo se obračunava pri vsakem izplačilu denarnih upravičenj kot npr. izplačila dividend, obresti ali glavnice, izplačila ob izključitvi manjšinskih delničarjev,
izplačila kupnine pri prevzemnih ponudbah in druga izplačila iz naslova imetništva finančnih instrumentov, ki so posledica korporacijskih dejanj.
Poleg nadomestila NLB iz te točke se dodatno obračunajo še nadomestila KDD, ki jih le ta NLB za zaračuna za posamezen račun finančnih instrumentov v zvezi z
izplačili na račune finančnih instrumentov strank NLB d.d. (https://www.nlb.si/informacija-o-stroskih-kdd ).
V primeru, da je vrednost posameznega izplačila denarnega upravičenja nižja od 2,00 EUR je višina nadomestila omejena na vrednost posameznega izplačila
denarnega upravičenja.

Sprejem prevzemne ponudbe za finančne instrumente
8.3.4.
Pravne in fizične osebe
-

vrednost finančnih instrumentov do vključno 1.000 EUR

-

vrednost finančnih instrumentov nad 1.000 EUR in do vključno 3.000 EUR

15,00 EUR

-

vrednost finančnih instrumentov nad 3.000 EUR in do vključno 10.000 EUR

30,00 EUR

vrednost finančnih instrumentov nad 10.000 EUR
Uveljavljanje povračila davka po DTT sporazumu

8,00 EUR

60,00 EUR

Storitev se izvaja izključno za davčne rezidente Republike Slovenije za izplačila vrednosti nad 100 EUR.
Nadomestilo se obračuna za posamezno izplačilo dividende oziroma kuponov.
Poleg nadomestila NLB se dodatno obračunajo še neposredni stroški KDD, skrbnikov, globalnih ali lokalnih depozitarjev ter drugih finančnih institucij, ki jih le te v
zvezi s temi dejanji zaračunajo NLB d.d.

8.3.5.

Uveljavljanje znižane davčne osnove na viru

29,00 EUR

8.3.6.

Povračilo davka

30,00 EUR

Drugo
8.3.7.

Prijava stranke na skupščino na zahtevo stranke

Obr.: NLB Tarifa za prebivalstvo (01.12.2018) Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana

60,00 EUR
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8.3.8.

Ostala korporacijska dejanja

10,00 EUR

8.4. Nadomestila za trgovanje s finančnimi instrumenti
Nadomestilo ne vključuje neposrednih stroškov izvršilnih partnerjev in trgov ter ostalih neposrednih stroškov povezanih z izvršitvijo naročila stranke na
posameznem trgu.
Poleg nadomestila NLB se dodatno obračunajo še neposredni stroški KDD, skrbnikov, globalnih ali lokalnih depozitarjev ter neposredni stroški trgov izvršilnih
partnerjev ter drugih institucij, ki jih le ti v zvezi z izvršitvijo posameznega naročila zaračunajo NLB d.d. (https://www.nlb.si/informacija-o-stroskih-kdd in
https://www.nlb.si/nlb/nlb-portal/slo/prebivalstvo/ponudba/nalozbe/izvrsilni-partnerji.pdf ).

Klasično trgovanje
8.4.1.
Osnovno nadomestilo za trgovanje s finančnimi instrumenti

1,00% vrednosti transakcije

Osnovno nadomestilo se lahko zniža na podlagi vrednosti opravljenih transakcij v preteklem koledarskem polletju oziroma na podlagi
odobritve odgovorne osebe banke.

8.4.2.

Znižana nadomestila za trgovanje s finančnimi instrumenti:
- vrednost prometa v koledarskem letu od vključno 250.000 EUR do 500.000 EUR

0,80% vrednosti transakcije

- vrednost prometa v koledarskem letu od vključno 500.000 EUR do 750.000 EUR
Do tako znižanega nadomestila so ne glede na višino prometa v koledarskem polletju
upravičene tudi vse stranke z NLB Zlatim računom

0,69% vrednosti transakcije

- vrednost prometa v koledarskem letu od vključno 750.000 EUR do 1.000.000 EUR

0,60% vrednosti transakcije

Do tako znižanega nadomestila so ne glede na višino prometa v koledarskem polletju
upravičene tudi vse stranke NLB Privatnega bančništva

8.4.3.

- vrednost prometa v koledarskem letu 1.000.000 EUR in več

0,50% vrednosti transakcije

Enkratna pogodba o borznem posredovanju
Nadomestilo za trgovanje pri prodaji po enkratni pogodbi o borznem posredovanju*

1,30% vrednosti transakcije

*Enkratna pogodba o borznem posredovanju je pogodba, ki je sklenjena za čas izvršitve enega ali več sočasnih naročil za prodajo finančnih instrumentov in
preneha veljati, ko je izvršen in poravnan zadnji izmed takih poslov. V primeru, da se naročila ne izvršijo in poravnajo v roku 30 dni od sklenitve pogodbe, se po
preteku tega roka za poslovanje po tej pogodbi v celoti uporabljajo tarifne postavke iz redne NLB Tarife kot veljajo za standardno pogodbo o borznem
posredovanju.

Trgovanje s finančnimi instrumenti – prek elektronske banke NLB Klik
8.4.4.
Osnovno nadomestilo za trgovanje s finančnimi instrumenti

0,80% vrednosti transakcije

Osnovno nadomestilo se lahko zniža na podlagi vrednosti opravljenih transakcij v preteklem koledarskem polletju oziroma po dogovoru z odgovorno osebo bank.

8.4.5.

Znižana nadomestila za trgovanje s finančnimi instrumenti
vrednost prometa v koledarskem letu od vključno 250.000 EUR do 500.000 EUR

0,70% vrednosti transakcije

-

vrednost prometa v koledarskem letu od vključno 500.000 EUR do 750.000 EUR

0,65% vrednosti transakcije

-

vrednost prometa v koledarskem letu od vključno 750.000 EUR do 1.000.000 EUR

0,60% vrednosti transakcije

-

vrednost prometa v koledarskem letu 1.000.000 EUR in več

0,50% vrednosti transakcije

Do tako znižanega nadomestila so ne glede na višino prometa v koledarskem polletju upravičene tudi
vse stranke NLB z zlatim osebnim računom in stranke NLB Privatnega bančništva.

Minimalno nadomestilo za trgovanje s finančnimi instrumenti
Nadomestilo se obračuna na posamezno naročilo in se obračuna namesto nadomestil iz točk Klasično trgovanje. in Trgovanje s finančnimi instrumenti – prek
elektronske banke NLB Klik, v primeru ko ta nadomestila ne presežejo vrednosti minimalnih nadomestil iz te točke.

8.4.6.

Klasično trgovanje

8.4.7.

Elektronsko trgovanje prek NLB Klik

8.4.8.

Prodaja po enkratni pogodbi o borznem posredovanju

12,00 EUR
6,00 EUR
25,00 EUR

Ostalo
8.4.9.

Nadomestilo za prodajo finančnih instrumentov v postopkih izvršb pred sodišči in
upravnimi organi, stečajih in drugih postopkih po ZFPPIPP

1,50% vrednosti transakcije,
min. 100,00 EUR

8.4.10.

Nadomestilo za izvršitev prodaje finančnih instrumentov za poplačilo zapadlih terjatev do
stranke

1,50% vrednosti transakcije,
min. 25,00 EUR

8.5. Nadomestila povezana s poravnavo posla
Nadomestila ne vključujejo neposrednih stroškov KDD, skrbnikov, globalnih in lokalnih depozitarjev in drugih institucij, ki jih le ti zaračunajo NLB d.d. v zvezi s
poravnavo poslov s finančnimi instrumenti.
Neposredni stroški se zaračunajo dodatno k nadomestilom NLB d.d. v višini kot jih NLB d.d. v zvezi z izvajanjem poravnalnih storitev obračunajo KDD, skrbniki,
globalni in lokalni depozitarji in druge institucije.

Domači trg
8.5.1.

Tržni vrednostni papirji

8.5.2.

Netržni vrednostni papirji*

brez nadomestila NLB d.d.
0,10% vrednosti transakcije,
min. 20,00 EUR max. 1.000,00 EUR

*Nadomestilo za netržne vrednostne papirje se obračunava tudi za posle sklenjene na segment SI ENTER LJSE.

Tuji trgi
8.5.3.

Poravnava posla

6,00 EUR

8.5.4.

Popravek ali preklic poravnalne inštrukcije

6,00 EUR

8.6. Nadomestila za prenos finančnih instrumentov
Nadomestila ne vključujejo neposrednih stroškov KDD, skrbnikov, globalnih in lokalnih depozitarjev in drugih institucij, ki jih le ti zaračunajo NLB d.d. v zvezi s
prenosom finančnih instrumentov.
Obr.: NLB Tarifa za prebivalstvo (01.12.2018) Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana
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Neposredni stroški iz prejšnje alineje se zaračunajo dodatno k nadomestilom NLB d.d. v višini kot jih NLB d.d. v zvezi s prenosom obračunajo KDD, skrbniki,
globalni in lokalni depozitarji in druge institucije.

Osnovno nadomestilo za prenos
8.6.1.
Osnovno nadomestilo za prenos

0,10% vrednosti finančnega instrumenta,
min. 20,00 EUR max. 1.000,00 EUR

Nadomestilo se obračuna tako za prenos finančnih instrumentov na račun pri NLB d.d. (obračuna se prejemniku) kot tudi za prenos finančnih instrumentov z računa
pri NLB d.d. (obračuna se prenosniku).
Kot vrednost finančnega instrumenta se upošteva:
zadnja znana tržna cena finančnega instrumenta na trgu finančnih instrumentov na dan izdaje obračuna,
v primeru, ko se s finančnim instrumentom ne trguje na organiziranem trgu finančnih instrumentov, se za vrednost upošteva knjigovodska vrednost
finančnega instrumenta kot jo vodi KDD, globalni, lokalni skrbnik ali druga finančna institucija oziroma v primeru dolžniških finančnih instrumentov nominalna
vrednost finančnega instrumenta z natečenimi obrestmi,
v primeru posla s sočasno poravnavo (OTC–DVP) se upošteva vrednost posla, ugotovljena na podlagi verodostojnih listin.

Znižana nadomestila za prenos finančnih instrumentov
8.6.2.
Prenos med različnimi računi finančnih instrumentov
istega imetnika pri NLB d.d.

brez nadomestila NLB d.d.

8.6.3.

Prenos z računa imetnika pri drugem članu KDD na račun
istega imetnika pri NLB d.d.

brez nadomestila NLB d.d.

8.6.4.

Prenos z računa imetnika pri NLB d.d. na račun za
opustitev pri KDD

brez nadomestila NLB d.d.

8.6.5

Prenos s prehodnega računa* pri KDD na račun istega
imetnika pri NLB d.d.

10,00 EUR

* Prehodni račun pri KDD je ukinjen registrski račun pri KDD.

Ostalo
8.6.6.

Nadomestilo za uspešno uparjeno posamezno inštrukcijo

8.6.7.
8.6.8.

Nadomestilo za preklic inštrukcije ali dvostranskega naloga za prenos
Nadomestilo za recikliranje naloga za prenos

0,50 EUR
10,00 EUR
1,00 EUR dnevno

Nadomestilo se obračuna za vsak dan recikliranja od predvidenega dne izvedbe prenosa.

8.7. Nadomestila povezana s pravicami tretjih
Nadomestila ne vključujejo neposrednih stroškov KDD, skrbnikov, globalnih in lokalnih depozitarjev ali drugih finančnih institucij, ki jih le te zaračunajo NLB d.d. v
zvezi s pravicami tretjih na finančnih instrumentih.
Neposredni stroški se zaračunajo dodatno k nadomestilom NLB d.d. v višini kot jo NLB zaračuna KDD, skrbnik, lokalni ali globalni depozitar in druge institucije.
Kot vrednost finančnega instrumenta se upošteva tržna cena finančnega instrumenta na trgu finančnih instrumentov na dan vnosa, izbrisa, vpisa spremembe ali
izvršitve pravice tretjih na finančnem instrumentu. V primeru, ko se s finančnim instrumentom ne trguje na organiziranem trgu finančnih instrumentov, se za
vrednost upošteva knjigovodska vrednost finančnega instrumenta kot jo vodi KDD, globalni skrbnik, lokalni skrbnik ali druga finančna institucija oziroma v primeru
dolžniških finančnih instrumentov nominalna vrednost finančnega instrumenta z natečenimi obrestmi.
V primeru izvršitve pravice tretjih se upošteva vrednost posla, ugotovljena na podlagi verodostojnih listin.

8.7.1.

Vnos ali izbris pravice tretjih na finančnih instrumentih
Nadomestilo se obračuna za vsako spremembo pravice tretjih na posamezni pravici tretjih.

8.7.2.

Sprememba pravice tretjih na finančnih instrumentih
Nadomestilo se obračuna za vsako spremembo pravice tretjih na posamezni pravici tretjih.

8.7.3.

Izvršitev pravic tretjih na finančnih instrumentih*

0,10% vrednosti finančnega instrumenta,
min. 20,00 EUR max. 1.000,00 EUR
0,50% vrednosti finančnega instrumenta,
min. 100,00 EUR max. 1.000,00 EUR
1,5% vrednosti transakcije,
min. 100,00 EUR

*Poleg nadomestila NLB d.d. se dodatno obračunajo še neposredni stroški v zvezi z izvršitvijo in poravnavo transakcije kot jih obračunata Ljubljanska borza in
KDD oziroma tuji izvršilni partnerji, skrbniki, globalni in lokalni depozitarji ter druge finančne institucije.
V primeru izvršitve pravice tretjih brez prodajne transakcije pri NLB d.d. se obračunata nadomestili iz točk Vnos ali izbris pravice tretjih na finančnih instrumentih in
Osnovno nadomestilo za prenos.

Ostalo
8.1.7.4.

Izdaja potrdila o vpisu, izbrisu ali spremembi pravic tretjih na finančnih instrumentih

20,00 EUR + DDV

8.8. Druge storitve
Nadomestila ne vključujejo morebitnih neposrednih stroškov KDD, skrbnikov, globalnih in lokalnih depozitarjev ali drugih finančnih institucij, ki jih le te zaračunajo
NLB d.d. v zvezi z opravljanjem storitev.
Neposredni stroški se zaračunajo dodatno k nadomestilom NLB d.d. v višini kot jo NLB zaračuna KDD, skrbnik, lokalni ali globalni depozitar in druge finančne
institucije.

8.8.1.

Zahteva za dodelitev KID kode

8.8.2.

Izdaja in posredovanje listin oz. poročil na zahtevo stranke

2,50 EUR + DDV na zahtevo in
4,50 EUR + DDV na stran

8.8.3.

Strošek upravljanja z zapadlo neplačano terjatvijo

0,42 EUR na poslano obvestilo

8.8.4.

Operativno delo

25,00 EUR/h + DDV

8.8.5.

Strokovno delo

75,00 EUR/h + DDV

8.8.6.

Zahteva stranke za pripravo, posredovanje in obdelavo dokumentacije za
identifikacijo brez njene navzočnosti (pregled stranke preko tretje osebe)
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10,00 EUR + DDV

100,00 EUR
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9. Skrbništvo za vrednostne papirje
9.1. Skrbniške storitve nad vrednostnimi papirji na tujih kapitalskih trgih
9.1.1.

Odpiranje skrbniškega računa

9.1.2.

Dodatno odpiranje ločenega računa na tujem trgu

9.1.3.

Transakcijski stroški (nakup, prodaja, prenos)

9.1.4.

Ležarina za tuje VP (vodenje računov, poročila)

9.1.5.

Popravek poravnalne instrukcije

9.1.6.

Preklic poravnalne instrukcije

9.1.7.

Posebna poročila na zahtevo stranke

9.1.8.

Zastopanje na skupščini po pooblastilu stranke – pridobitev dokumentacije ali prijava

9.1.9.

Zastopanje na skupščini po pooblastilu stranke – udeležba, glasovanje na skupščini po
substitutu

14,00 EUR
45,00 EUR/račun/mesečno
7,50 EUR/transakcijo
+neposredni stroški glede na trg poravnave
0,01%-0,08%/povprečne vrednosti portfelja, min. 50,00 EUR
+neposredni stroški glede na trg poravnave/letno
7,50 EUR/transakcijo
7,50 EUR/transakcijo+neposredni stroški glede na trg poravnave
50,00 EUR + DDV
60,00 EUR/nalog
+ dejanski stroški
125,00 EUR/nalog
+dejanski stroški

Uveljavljanje povračila davka skladno s podpisanim DTT
9.1.10.

Uveljavljanje znižane davčne stopnje na viru

9.1.11.

Povračilo davka (Tax reclaim)

9.1.12.

Posredovanje davčne dokumentacije

9.1.13.

Uveljavljanje znižane davčne stopnje v ZDA

29,00 EUR/nalog na izplačilo obresti/dividende
35,00 EUR/nalog na izplačilo obresti/dividende+neposredni stroški postopka
30,00 EUR po dokumetnaciji
5,00 EUR/letno

(vključuje tudi posredovanje obvestil strankam o izvedenem poročanju ameriški davčni upravi)

9.1.14.

Vpis, sprememba ali izbris zastave vrednostnih papirjev

0,01%/vrednosti vrednostnega papirja,min. 20,00 EUR, max.
1.000,00 EUR+ neposredni stroški trga

10. Storitve trgovinskega bančništva (Trade Finance)
10.1. Dokumentarna plačila
10.1.1. Dokumentarni inkaso in pogojeno plačilo z dokumenti
0,15%/zneska, min. 25,00 EUR – max. 200,00 EUR

10.1.1.1.

Obdelava dokumentarnega inkasa

10.1.1.2.

Izročitev dokumentov brez plačila, vrnitev dokumentov ipd.

10.1.1.3.

Pridobitev meničnega akcepta

0,15%/zneska, min. 25,00 EUR – max. 200,00 EUR

10.1.1.4.

Loro inkaso z izvršenim prostestom menice

0,20%/zneska, min. 25,00 EUR – max. 200,00 EUR

10.1.1.5.

Sprostitev blaga (če je blago naslovljeno na NLB d.d.)

10.1.1.6

Pogojeno plačilo z dokumenti

0,15%/zneska, min. 25,00 EUR

10.1.1.7.

Plačilo v ali iz tujine po inkasu ali pogojenem plačilu z dokumenti

0,15%/zneska, min. 25,00 EUR

10.1.1.8.

Sprememba pogojev

30,00 EUR

30,00 EUR

50,00 EUR

10.1.2. Dokumentarni akreditivi in stand-by dokumentarni akreditivi
Uvozni (nostro) akreditivi in nakupni akreditivi
10.1.2.1
Odpiranje, zvišanje, podaljšanje akreditiva

0,20%/akreditivni znesek, min. 50,00 EUR 3-mesečno do izteka akreditiva

10.1.2.2.

Pregled dokumentov

0,15%/ zneska, min. 60,00 EUR

10.1.2.3.

Plačilo v tujino po akreditivu

0,15%/zneska, min. 25,00 EUR

10.1.2.4.
Sprememba pogojev
Izvozni (loro) akreditivi in prodajni akreditivi
10.1.2.5.
Notifikacija dokumentarnega akreditiva – za akreditive pod in vključno
500.000 EUR
10.1.2.6.

Notifikacija dokumentarnega akreditiva – za akreditive nad 500.000 EUR

10.1.2.7.

Konfirmacija, zvišanje, podaljšanje potrjenega akreditiva

10.1.2.8.

Predpregled dokumentov

10.1.2.9.

Pregled dokumentov

10.1.2.10.

Pošiljanje dokumentov na unovčenje

10.1.2.11.

Plačilo iz tujine po akreditivu
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50,00 EUR
0,10%/akreditivnega zneska,
min. 30,00 EUR- max. 250,00 EUR
0,10%/akreditivnega zneska,
min. 30,00 EUR - max. 450,00 EUR
po dogovoru
15,00 EUR/dokument
0,15%/zneska, min. 60,00 EUR
50,00 EUR
0,15%/zneska, min. 25,00 EUR
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10.1.2.12.

Prenos akreditiva

0,15%/zneska, min. 100,00 EUR

10.1.2.13.

Asignacija – odstop priliva

0,15%/zneska, min. 100,00 EUR

10.1.2.14.
Sprememba pogojev
50,00 EUR
Če NLB d.d. nastopa pri nakupnem in prodajnem akreditivu hkrati kot akreditivna in avizirna banka, zaračuna pregled dokumentov samo
enkrat. V primeru, da akreditiv iz kakršnegakoli razloga ni koriščen (delno ali v celoti) se nobeno zaračunano nadomestilo ne vrača. Pri
terminskih akreditivih se nadomestilo zaračuna do poteka roka veljavnosti obveznosti plačila.

10.2. Bančna plačilna obveza (BPO)
10.2.1.

Odprtje BPO

10.2.2.

Plačilo po BPO

0,10%/zneska, min. 20,00 EUR

10.2.3.

Notifikacija BPO

10.2.4.

Obveščanje po BPO

min. 10,00 EUR

10.2.5.

Sprememba pri BPO

min. 25,00 EUR

min. 10,00 EUR
0,05%/zneska,min. 20,00 EUR – max. 250,00 EUR

10.3. Skupne storitve po dokumentarnem poslovanju in ostala nadomestila dokumentarnega poslovanja
10.3.1.

Predobvestilo

30,00 EUR

10.3.2.

Urgence

30,00 EUR

10.3.3.

Preklic, predčasna ukinitev inštrumenta ali nekoriščenje že sklenjenega posla

30,00 EUR

10.3.4.

Plačilo po dokumentarnem poslu na račun drugega rezidenta

10,00 EUR

10.3.5.

Urgentna priprava in izdaja inštrumenta

10.3.6.

Izvedba zahtevnejših dokumentarnih poslov

10.3.7.

Swift, teleks, poštnina, fax

50,00 EUR
dodatno na predlog strokovne službe
10,00 EUR

11. Splošna nadomestila
11.1.

Neupravičena reklamacija

6,85 EUR

11.2.

Ponovna izdaja »Obvestila o obračunanih obrestih za dohodnino« na
zahtevo stranke

6,85 EUR

11.3.

Izvršitev sklepa o dedovanju

11.4.

Postopek unovčevanja menice

11.5.

Postopek unovčevanja menice, ki vključuje tudi plačilo menice

11.6.

Sklep o izvršbi ali sklep o prisilni izterjavi z dolžnikovega računa
- prejem in obdelava sklepa za fizične osebe
- vsako nakazilo za izvršitev sklepa znotraj območja EGP
- vsako nakazilo za izvršitev sklepa izven območja EGP za fizične osebe

11.7.

5,00 EUR/dediča
33,00 EUR
33,00 EUR + cena plačilnega naloga
33,38 EUR
2,50 EUR
0,10% od zneska
min. 6,26 EUR – max. 208,65 EUR

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

2,50 EUR
0,10% od zneska
min. 6,26 EUR – max. 208,65 EUR

11.8.

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

11.9.

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

14,65 EUR z DDV

11.10.

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

7,30 EUR z DDV

(brezplačno na pisno zahtevo sodišča, DURS, državnega pravobranilstva, državnega tožilstva,
Urada za preprečevanje pranja denarja, policije)

11.11.

Stroški reklamacij, poizvedb, sprememb, zavrnitev, preklicev, dopolnitev glede plačil,
izplačil, prenosov

11.12.

Potrjevanje stanj komitentom

11.13.

Izdelava zahtevnejših poročil na zahtevo komitenta

10,43 EUR
+ DDV / storitveno uro

11.14.

Izračun obresti, ki so predmet bančnega poslovanja

0,27 EUR/vrstico, min. 2,71 EUR + DDV

11.15.

Informacije o veljavnih obrestnih merah, tečajih ipd. za pretekla obdobja
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16,50 EUR
+ morebitni stroški druge banke
10,00 EUR

4,17 EUR/stran + DDV
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11. 16.

Izdelava izpisov prometa (tudi prepisi knjigovodskih kartic), mikrofilmskih izpisov,
dokumentov ipd. na željo komitenta

1,50 EUR/stran

11.17.

Potrditev podpisov pooblaščenih oseb v tujino in iz tujine na zahtevo pravnih in fizičnih oseb

11.18.

Pošiljanje poročil deviznega trga, tečajnic in drugih informacij

13,70 EUR

- lista

1,67 EUR/listo + DDV

- mesečno pošiljanje

20,86 EUR + DDV

11.19.

Preklic/zavrnitev naloga pred izvršitvijo

11.20.

Izdaja raznih potrdil na osnovi deviznega poslovanja

11.21.

Vrednotenje in izdelava strokovnega mnenja v zvezi z investicijami na podlagi
poslovnih načrtov in investicijskih programov ter program sanacije, prestrukturiranja in
privatizacije

9,15 EUR/nalog
23,00 EUR
min. 25,04/storitveno uro
(+ DDV*)

(*Storitev je obdavčena v primeru, če ni povezana s storitvijo odobritve kredita)

11.22.

ali po dogovoru

Tehnično vrednotenje v zvezi z zavarovanjem bančnih terjatev z zastavo premičnin
in/ali nepremičnin

min. 25,04/storitveno uro
(+ DDV)

(V primeru, da je vrednotenje in izdelava mnenja v zvezi z investicijami in tehnično vrednotenje v
zvezi z zavarovanjem bančnih terjatev z zastavo nepremičnin v povezavi z obdelavo naročila za
vse naložbe NLB, se stroški izdelave teh mnenj vključijo v tarifno postavko obdelava naročila za
vse vrste naložb in vodenje odobrene naložbe in se komitentu takoj ne zaračunajo. Zaračunajo se
le v primeru samostojnega naročila na podlagi pogodbe s komitentom (za potrebe javnih razpisov,
za druge banke, sklade ipd.)

11.23.

Opravljanje poslov finančnega inženiringa

ali po dogovoru

min. 25,04/storitveno uro (+ DDV) ali po dogovoru

Ponudba, ki ni več del redne ponudbe NLB
NLB Paketi
Ponudba veljavna za stranke, ki so pridobile ponudbo do 31.5.2013. Ponudba od dne 1.6.2013 dalje ni več na voljo
Nadomestilo za vodenje NLB Zlatega računa vključuje
izdelavo zlate bančne kartice imetniku računa

Stara ponudba, veljavna za stranke, ki so pridobile ponudbo NLB Osebnega bančništva do
31.5.2013. Ponudba od dne 1.6.2013 dalje ni več na voljo.

-

interni avtomatski trajni nalog

-

osnovni limit

-

osebno obravnavo

-

izdajo čekov osebnega računa (navadnih)

NLB Paketi za fizične osebe
Ponudba veljavna za stranke, ki so pridobile ponudbo do 31.1.2018. Ponudba od 1.2.2018 dalje ni več na voljo.

NLB Družinski varčevalni paket na NLB Klasičnem ali NLB Zlatem računu
Vodenje računa
SMS-Alarm o uporabi kartice

brezplačno za 6 mesecev
brezplačno za 6 mesecev na kartici po izbiri imetnika – velja za eno kartico

Pristopnina za:
- NLB Klik z enim varnostnim elementom po izbiri stranke in/ali
- Klikin in/ali
- NLB Teledom in/ali
- NLB Klik s Teledomom
Odpiranje trgovalnega računa

50% rednega nadomestila

brezplačno

NLB Senior paket na NLB Srebrnem računu
Vodenje računa
(Velja za nove stranke, ki nimajo NLB Srebrnega računa in za stranke, ki bodo iz NLB Srebrnega računa

brezplačno, za 12 mesecev

z evidenco oz. NLB Osnovnega računa prešle na NLB Srebrni račun)

Letna članarina za izbrano novo plačilno kartico

50% rednega nadomestila, za prvo leto

Pristopnina za:
- NLB Klik z enim varnostnim elementom ali Klikin in/ali
- NLB Teledom

brezplačno

Odpiranje trgovalnega računa

brezplačno

NLB Študentski paket
Za stranke do 27. leta starosti*, ki sklenejo NLB Študentski paket
Vodenje NLB Študentskega paketnega računa
SMS - Alarm o uporabi kartice BA Maestro NLB Študentskega paketnega računa
Klikin (pristopnina in uporabnina)
NLB Varčevalni račun

1,74 EUR/mesečno

NLB Teledom (pristopnina in uporabnina)
Dvigi gotovine z BA Maestro kartico NLB Študentskega paketnega računa na vseh
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bankomatih v Sloveniji
Izbirna storitev: NLB Klik z generatorjem enkratnih gesel (soft - token)

brez pristopnine

* Ko imetnik paketa dopolni 27. leto starosti, se stroški vodenja paketa začnejo zaračunavati v višini vsakokrat veljavnih stroškov vodenja NLB Klasičnega računa.

NLB Posebna ponudba za fizične osebe
Ponudba veljavna za stranke, ki so pridobile ponudbo do 31.1.2018. Ponudba od 1.2.2018 dalje ni več na voljo.

NLB Start
Velja za nove stranke s plačo ali pokojnino * (tudi iz tujine) in obstoječe stranke, ki začnejo prejemati plačo:
- imetnike NLB Toli, NLB Prvih in NLB Študentskih računov, ki preoblikujejo osebni račun za mlade v NLB Klasični račun;
- imetnike osebnih računov za odrasle, ki ga lahko pridobijo najkasneje 3 mesece po mesecu prejema prve plače.
ALI
Velja za nove imetnike NLB Klasičnega osebno-poslovnega računa** (v 3 mesecih od odprtja tega računa), ki:
- pridejo k nam iz druge banke ali
- so v NLB Klasično osebno-poslovni račun preoblikovali NLB Toli, NLB Prvi ali NLB Študentski račun.
Vodenje NLB Klasičnega računa ali NLB Klasičnega osebno-poslovnega računa
brezplačno, prvih 6 mesecev
Pristopnina za:
- NLB Klik z enim varnostnim elementom ali
- Klikin ali
- izredna izdaja kvalificiranega digitalnega potrdila (KDP) AC NLB, ki vključuje tudi
identifikacijske kode za prevzem KDP AC NLB (v primeru, da že ima NLB Klik in KDP ni
več veljavno) ali
-ponovna izdaja identifikacijskih kod za prevzem KDP AC NLB
Članarina za:
- MasterCard z odloženim plačilom (klasični)*** ali
- NLB Visa***

brezplačno,prvo leto

brezplačno, prvih 6 mesecev

SMS-Alarm o uporabi kartice (na eni - katerikoli kartici)
Izbira motiva na novi kartici

brezplačno, enkratno, en motiv na katerikoli izdani plačilni kartici ob sklenitvi paketa
brezplačno, ob sklenitvi paketa

Pristopnina NLB Teledom
Nadomestilo za odobritev NLB Kredita****

brezplačno

50% višine nadomestila glede na veljavno NLB Tarifo; znižani stroški odobritve kredita ne morejo
biti nižji kot so predvideni v skladu z NLB Tarifo

* Ne velja za stranke, ki so pred pokojnino že prejemale plačo v NLB.
** Ne velja za stranke, ki so pred tem imele v NLB odprt NLB Poslovni račun ali NLB Osebni račun za odrasle oz. ga bodo preoblikovale iz NLB Osebnega računa
za odrasle; ne velja za stranke, ki so NLB (Premium) Start koristile že na osebnem računu.
***Imetnik NLB Klasičnega osebno-poslovnega računa lahko ugodnost na plačilni kartici koristi če in ko izpolnjuje pogoje določene s poslovnimi pravili banke v
obdobju 18 mesecev od sklenitve paketa.
****Stranka lahko ugodnost na kreditu koristi če in ko izpolnjuje pogoje določene s poslovnimi pravili banke v obdobju 18 mesecev od sklenitve paketa. Ugodnost
ne velja za NLB Osebni hitri kredit.

NLB Premium start
Velja za nove stranke s plačo ali pokojnino* (tudi iz tujine) v višini 1.000 EUR ali več ter obstoječe stranke, ko začnejo prejemati plačo:
- imetnike NLB Toli, NLB Prvih in NLB Študentskih računov, ko preoblikujejo osebni račun za mlade v NLB Zlati račun;
- imetnike osebnih računov za odrasle, ki ga lahko pridobijo najkasneje 3 mesece po mesecu prejema prve plače.
ALI
Velja za nove imetnike NLB Zlatega osebno-poslovnega računa**(v 3 mesecih od odprtja tega računa), ki imajo poslovno dejavnost
registrirano že vsaj 12 mesecev in:
- pridejo k nam iz druge banke ali
- so v NLB Zlati osebno-poslovni račun preoblikovali NLB Toli, NLB Prvi ali NLB Študentski račun.
Vodenje NLB Zlatega računa ali NLB Zlatega osebno-poslovnega računa
brezplačno, prvih 6mesecev
in
Pristopnina za:
- NLB Klik z enim varnostnim elementom ali
- Klikin ali
- izredna izdaja kvalificiranega digitalnega potrdila (KDP) AC NLB, ki vključuje tudi
identifikacijske kode za prevzem KDP AC NLB (v primeru, da že ima NLB Klik in KDP ni več
veljavno) ali
- ponovna izdaja identifikacijskih kod za prevzem KDP AC NLB
NLB Premium Osebno
Izbira motiva na novi kartici
Nadomestilo za odobritev NLB Kredita***

brezplačno, enkratno

obravnava nima nadomestila
brezplačno, enkratno,
en motiv na katerikoli izdani plačilni kartici ob sklenitvi paketa
50% višine nadomestila glede na veljavno NLB Tarifo; znižani stroški odobritve kredita ne
morejo biti nižji kot so predvideni v skladu z NLB Tarifo

*Ne velja za stranke, ki so pred pokojnino že prejemale plačo na NLB Osebni račun.
** Ne velja za stranke, ki so pred tem imele v NLB odprt NLB Poslovni račun ali NLB Osebni račun za odrasle oz. ga bodo preoblikovale iz NLB Osebnega računa
za odrasle; ne velja za stranke, ki so NLB (Premium) Start koristile že na osebnem računu.
***Stranka lahko ugodnost na kreditu koristi če in ko izpolnjuje pogoje določene s poslovnimi pravili banke v obdobju 18 mesecev od sklenitve paketa. Ugodnost ne
velja za NLB Osebni hitri kredit.

NLB Preoblikovanje računov mladih
Velja za obstoječe imetnike NLB Toli, NLB Prvega in NLB Študentskega računa, ki svoj račun ob obisku NLB Poslovalnice preoblikujejo v NLB
Osebni račun, za katerega izpolnjujejo pogoje*:
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Vodenje NLB Osebnega računa
Vodenje NLB Osebnega računa za študente po 27. letu

brezplačno, prvih 6 mesecev
brezplačno za obdobje veljavnosti statusa rednega študenta

Pristopnina za:
- NLB Klik** z enim varnostnim elementom po izbiri stranke in/ali
- NLB Teledom in/ali
- Klikin

50 % nadomestila

Uporabnina NLB Klika za študente in ostale uporabnike***
brezplačno za obdobje 6 mesecev
*Ne velja za imetnike računov mladih, katerim banka sama preoblikuje račun v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja z NLB Osebnimi računi.
**Velja tudi za imetnike NLB Klika, ki v zadnjem letu niso vstopili v NLB Klik, za ponovno izdajo kvalificiranega digitalnega potrdila (KDP) ali izdajo novih
identifikacijskih kod za prevzem KDP AC NLB.
*** Ostali uporabniki so obstoječi imetniki NLB Toli, NLB Prvega in NLB Študentskega računa, ki račun preoblikujejo v NLB Osebni račun in hkrati ne sklenejo NLB
Start ponudbe ali NLB Premium start ponudbe.

NLB Osebni računi
Ponudba veljavna za stranke, ki so pridobile ponudbo do 31.1.2018. Ponudba od 1.2.2018 dalje ni več na voljo.

Vodenje NLB Osebnega računa
NLB Klasični račun, NLB Klasični osebno-poslovni račun

2,60 EUR/mesečno

NLB Srebrni račun, NLB Srebrni račun z evidenco prometa

1,75 EUR/mesečno

NLB Zlati račun, NLB Zlati osebno-poslovni račun

7,99 EUR/mesečno

NLB Študentski račun
NLB Toli račun (za obstoječe imetnike)
NLB Klasični osebno-poslovni račun za nerezidenta, NLB Osnovni račun nerezidenta (za
obstoječe imetnike)

brezplačno
2,99 EUR/mesečno

12. Splošna določila
12.1.

Banka zaračunava uporabnikom storitev v državi in tujini (razen bankam v tujini) nadomestila za storitve, ki jih opravlja in so navedene v tej Tarifi.
Izjema so statistična poročila, ki jih na osnovi zakonskih določil predpišejo pristojni državni organi.

12.2.

V primeru, ko nadomestilo za opravljeno storitev v Tarifi ni izrecno določeno, se banka in uporabnik storitve o tem dogovorita s posebno pogodbo, v
kateri obvezno navedeta višino nadomestila. Takšna tarifna postavka ni posebej zapisana v dokumentu Tarifa NLB d.d..

12.3.

Poleg nadomestil za posamezne storitve zaračunava banka uporabnikom storitev v državi tudi naslednje dejanske stroške :
a) poštnino za priporočene, ekspresne, letalske, vrednostne pošiljke in pošiljke s povratnico, poštnino za pakete, stroške materiala zapakiranje,
transportne stroške in stroške za druga opravila s pošiljkami ;
b) stroške faksa, brzojavk in telefonskih pogovorov, razen pogovorov varčevalcev NLB d.d. ;
c) stroške telefonskih in brzojavnih nakazil ;
d) stroške, ki jih zaračunavajo druge banke v državi oziroma tujini in druge organizacije, ki so udeležene pri opravljanju poslov, razen stroškov
medbančnih in poštnih storitev po poslih s fizičnimi osebami;
e) takse, davke, zavarovalne premije in podobno, ki jih plačuje banka po nalogu oziroma za račun komitenta ;
f) sodne in notarske stroške (sodne takse in podobno) ;
g) stroške plačilnih nalogov (v primeru storitev, ki niso predmet bančnega poslovanja) ;
h) stroške posebnih obrazcev pri poslovanju (menica in podobno) ;
i) stroške dela zunanjih sodelavcev ;
j) druge dejanske stroške.

12.4.

Osnova za izračun nadomestila je lahko izražena v domači ali v tuji valuti.Za rezidente in nerezidente NLB se za preračun nadomestil in stroškov
storitev iz tuje valute v domačo uporablja srednji tečaj Banke Slovenije, veljaven na datum obračuna, v kolikor Tarifa izrecno ne določa drugače. Če
se za plačilo nadomestil in stroškov uporabi tuja valuta, se tuja valuta odkupi po nakupnem tečaju s tečajne liste na dan poravnave obveznosti (za
pravne osebe se uporablja Tečajna lista NLB za odkup in prodajo deviz na računih pravnih oseb, za fizične osebe pa Tečajna lista deviznega trga
NLB za nakup in prodajo deviz fizičnim osebam ter odkupa in prodaje tuje efektive in čekov). Izjema je poslovanje s tujimi komitenti, kjer se
zaračunava devizno nadomestilo za storitve po garancijskem in akreditivnem poslovanju, inkaso poslih in po deviznih računih tujih pravnih oseb. Pri
vseh nadomestilih, ki jih banka na področju naložbenih poslov zaračunava v tuji valuti, se za preračun tarifnih postavk iz domače valute uporablja
Referenčni tečaj ECB s tečajne liste BS na dan priprave predloga za odobritev naložbe. Mesečno nadomestilo za vodenje garancij v tuji valuti, se
preračuna iz EUR v valuto garancije po tečaju s tečajne liste Banke Slovenije, veljavnem na prvi dan obračunskega obdobja. Plačljivo je na zadnji
dan obračunskega obdobja v EUR po tečaju s tečajne liste Banke Slovenije, veljavnem na dan plačila.

12.5.

Fizičnim osebam se nadomestilo obračunava in ga poravnajo praviloma takoj ob opravljeni storitvi. Če fizična oseba ni prisotna, se obračun izstavi najkasneje v dveh delovnih dneh in ga je ta dolžna poravnati najkasneje v osmih dneh od datuma obračuna. Pri tujih komitentih (fizičnih osebah) se v
primeru odsotnosti bremeni njen račun.

12.6.

Od dne, ko poteče rok za plačilo, zaračunava banka za neplačana nadomestila zamudne obresti v višini in na način določen s Sklepom o obrestnih
merah NLB d.d..

12.7.

V primeru, ko je nadomestilo neke storitve v Tarifi navedeno v razponu od enega do drugega zneska ali odstotka, to pomeni, da je nadomestilo
možno v kateremkoli znesku ali odstotku navedenega intervala.

12.8.

Pri tarifnih postavkah iz te Tarife ni vračunan davek na dodano vrednost (DDV), v kolikor ni navedeno drugače. Ta se zaračuna uporabniku storitve
po splošni stopnji 22 %, razen v primeru prodaje katalogov obveznic in drugih publikacij, kjer se zaračuna po znižani stopnji 9,5 %. V primeru, ko se
storitev označena z oznako "DDV" opravi tujim komitentom vključno s tujimi bankami (pravnim in fizičnim osebam, ki imajo sedež oziroma običajno
bivališče izven Slovenije), se DDV obračuna le v primeru, ko tuj komitent ni zavezanec za DDV, oz. prometni davek v svoji državi.

12.9.

Tarifne postavke z oznakami DDV štejejo za obdavčene, če so sestavni del po Zakonu o DDV obdavčene storitve. V primeru, ko je končna storitev
neobdavčena, isto velja tudi za storitve, ki so njen sestavni del.

12.10.

V primeru inflacije (kumulativne rasti drobnoprodajnih cen) nad 10 %, strokovna služba, ki je zadolžena za ta akt, upoštevaje poslovno politiko banke
in pogoje konkurence, prouči ustreznost povišanja absolutnih zneskov nadomestil iz te Tarife, v skladu s to rastjo.

12.11.

Banka je upravičena spreminjati to Tarifo. Spremembe veljajo tudi za pogodbe sklenjene pred uveljavitvijo spremembe, če se pogodbe sklicujejo na
uporabo vsakokrat veljavne Tarife. Uprava banke lahko v posameznem primeru določi tudi drugačno nadomestilo, kot je določeno s to Tarifo,
oziroma določi nadomestilo za storitve, ki niso predvidene v tej Tarifi. Uprava banke ali od uprave banke pooblaščene osebe lahko v določenih

Obr.: NLB Tarifa za prebivalstvo (01.12.2018) Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana

Stran 18 od 19

primerih določijo cene, ki so nižje od objavljenih. Tako določene cene se štejejo za cene po uradnem ceniku oziroma tarifi banke.
12.12.

Banka bo nadomestila za plačilne naloge, ki jih bodo uporabniki tržnih poti NLB Proklik, NLB Klik, NLB Teledom, depozit na bančnem avtomatu in
pismo zaupanja oddali v plačilo z valuto vnaprej, obračunala po vsakokrat veljavni tarifi, ki velja na dan izvršitve plačila.

12.13.

V skladu z 291. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnemu prenehanju in dopolnitvami tega zakona,
morajo banke, borznoposredniške družbe, klirinškodepotna družba, sodišča, davčne uprave in drugi upravljalci zbirk podatkov, upravitelju na njegovo
zahtevo posredovati vse podatke, vključene v zbirkah podatkov, ki jih upravljajo, pomembne za ugotovitev pravnega položaja in premoženja
stečajnega dolžnika, ter poslov, ki bi lahko imeli značilnosti izpodbojnih pravnih ravnanj (iz 271. člena tega zakona). Za posredovanje vseh navedenih
podatkov upravitelj ni dolžan plačati takse ali drugega nadomestila.

12.14.

Vsa nadomestila in vse cenovne ugodnosti v NLB Tarifi za prebivalstvo, ki veljajo za NLB Osebne račune, veljajo tudi za NLB Osebno-poslovne
račune. V primeru navedbe določenega tipa NLB Osebnega računa velja nadomestilo za isti tip NLB Osebno-poslovnega računa.

V letaku so navedeni trenutno veljavni stroški, ki veljajo do naslednje spremembe NLB Tarife.
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.
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