CENIK BANČNIH STORITEV in SKLEP O OBRESTNIH MERAH
BANKE SPARKASSE d.d.
Obrestne mere in cene, navedene v tem dokumentu, se lahko spreminjajo glede na razmere na denarnem, kreditnem ali kapitalskem trgu ter glede na ukrepe državnih organov, sprememb zakonodaje oziroma
ukrepe Banke Slovenije in ECB, oziroma po vsakokratni odločitvi banke.

GOTOVINSKO POSLOVANJE ZA PRAVNE OSEBE
Stranke banke Sparkasse
Gotovinsko vplačilo na svoj račun ali drug račun pri banki Sparkasse
Gotovinsko vplačilo na račun pri drugi banki do 50.000 EUR
Gotovinsko vplačilo na račun pri drugi banki nad 50.000 EUR in nujno plačilo
Gotovinsko vplačilo tuje valute na svoj račun
Dvig gotovine iz lastnega računa pri banki Sparkasse (vse valute)* **

0,38%
0,40%
0,42%
0,42%
0,25%

min
2,25 EUR
6,50 EUR
6,50 EUR
6,50 EUR

max

*Tarifa velja za gotovinske dvige, ki presegajo 10.000 EUR / (12.500 USD, 15.000 CHF, 7.500 GBP, 72.500 HRK).
**Gotovinske dvige, ki presegajo 20.000 EUR / (25.000 USD, 30.000 CHF, 15.000 GBP, 145.000 HRK) je potrebno najaviti dva, oziroma nad 3.000 EUR en dan vnaprej do 11.ure, osebno v PE ali po telefonu.

Druge stranke
Gotovinsko vplačilo na račun pri banki Sparkasse
Gotovinsko vplačilo na račun pri drugi banki do 50.000 EUR
Gotovinsko vplačilo na račun pri drugi banki nad 50.000 EUR in nujno plačilo
Komitenti in druge stranke banke Sparkasse
Menjava denarja – večji / manjši bankovci / kovanci
Polog kovancev

0,45%
0,47%
0,49%
1,50 EUR
5,00%

min
6,50 EUR
12,50 EUR
12,50 EUR
min

max

max

6,50 EUR

Gotovinsko poslovanje za pravne osebe preko korespondenčne banke*
Gotovinsko poslovanje v EUR
Menjava gotovine v PE korespondenčne banke1
a) zamenjava bankovcev v kovance in obratno (standardno pakiranje v tulce / vrečke)
b) zamenjava bankovcev v bankovce

min
0,10 EUR po tulcu / vrečki
0,25%
2,00 EUR

max
150,00 EUR

1

Tarifa velja za samostojne podjetnike/samostojne poklice/zasebnike

Dvig gotovine v PE korespondenčne banke
a) kovanci
(standardno pakiranje v tulce / vrečke)
b) bankovci
elektronski nalog
papirni nalog

min
0,10 EUR po tulcu / vrečki
brez nadomestila
0,83 EUR
po nalogu
0,00 EUR
min

do 5.000 EUR
nad 5.000 EUR

Polog iztržka v PE korespondenčne banke
a) dnevno nočni trezor ali zaprti amanet na bančnem okencu (polog bankovcev in kovancev)
a1) komitenti
a2) nekomitenti
b) bančno okence
b1) bankovci
b1.1) komitenti
b1.2) nekomitenti
b2) kovanci
b2.1) komitenti
b2.2) nekomitenti
c) stroški izgubljene / poškodovane magnetne kartnice / ključa

max

150,00 EUR
max

0,26% - 0,30%
0,33%

0,31%
0,33%

1,50 EUR
1,50 EUR

1,00%
1,50%
dejanski stroški

2,00 EUR
20,00 EUR

8,35 EUR

za en amanet
min

max

5,80 EUR

3.000,00 EUR

Za DNT vrečko je nadomestilo 0,21 EUR, za blok - specifikacijo je nadomestilo 1,67 EUR

Priprava večjega števila amanetov v okviru enega dviga
Priprava večjega števila amanetov v okviru enega dviga
Prevzem gotovine pri zasebniku in podjetniku
a) kovanci - dnevni odvoz
b) bankovci - dnevni odvoz

0,50% - 1,00%
0,30%

Pri dnevnem odvozu kovancev se lahko odda največ 20 kg kovancev.
Za storitev dovoza/odvoza kovancev večje količine in prevzem bankovcev na prodajnem mestu se bo cena določala za vsak primer posebej. Cena se oblikuje po posvetu z oddelkom gotovinskega poslovanja, kjer bodo imeli ažurne
informacije s strani varnosti in zavarovalnice za oblikovanje "rut" in s tem povezanih stroškov.

Polog iztržka in dvig gotovine za občine, javne zavode in druge proračunske uporabnike na občinskem in
državnem nivoju v PE korespondenčne banke
a) dnevno nočni trezor ali zaprti amanet na bančnem okencu
bankovci
kovanci
b) vplačilo na bančnem okencu
bankovci
kovanci
c) dvig na bančnem okencu - bankovci in kovanci
d) stroški izgubljene / poškodovane magnetne kartnice / ključa

min
0,26%
0,26%

1,50 EUR
1,50 EUR

0,26%
0,26%
0,26%
dejanski stroški

1,50 EUR
1,50 EUR
1,50 EUR

max

Za DNT vrečko je nadomestilo 0,21 EUR, za blok - specifikacijo je nadomestilo 1,67 EUR

Vračilo neprevzete gotovine na dan nakazila - gotovinski račun z ničelnim stanjem za proračunske
uporabnike v PE korespondenčne banke
Vračilo neprevzete gotovine na dan nakazila - gotovinski račun z ničelnim stanjem za proračunske uporabnike
stanjem za proračunske uporabnike

tarifa za papirnat nalog ne glede na znesek

Tuja gotovina
Dvig v PE korespondenčne banke
a) elektronski nalog
b) papirni nalog
Dvig tuje gotovine drugih proračunskih uporabnikov na občinskem in državnem nivoju v PE korespondenčne banke
Dvig tuje gotovine drugih proračunskih uporabnikov na občinskem in državnem nivoju v PE korespondenčne banke

0,40%
2,00%

1,00%

min
5,00 EUR
10,00 EUR
min

max

max

0,83 EUR *

*po referenčnem tečaju ECB za tujo valuto na dan obračuna

Polog tuje gotovine pravnih oseb in drugih proračunskih uporabnikov na občinskem in državnem nivoju v PE
korespondenčne banke
a) odobritev računa pri korespondenčni banki
(v tuji ali domači valuti)

min
1,00%

max

0,83 EUR *

*po referenčnem tečaju ECB za tujo valuto na dan obračuna

b) odobritev računa v domači valuti pri drugi
slovenski banki
c) odobritev računa v tuji valuti pri drugi
slovenski banki

1,00%
1,00%

0,83 EUR ***

***po referenčnem tečaju ECB za tujo valuto na dan obračuna + 5,01 EUR

*Korespondenčna banka za katero veljajo navedene tarife je Nova NKBM. Komitent se nanaša na status komitenta pri Banki Sparkasse.
Cenik bančnih storitev in Sklep o obrestnih merah stopita v veljavo 1. decembra 2017.
BANKA SPARKASSE d.d.
Cesta v Kleče 15
1000 Ljubljana
Vse tarife so v evrih.
Pojasnila k ceniku
Domače plačilo: plačilo med slovenskimi bankami v EUR.
Čezmejno plačilo: plačila med slovensko banko in banko v EU v EUR in valutah članic EU (EUR, SEK, GBP, DKK).
Tuje plačilo: plačilo v ne-EU valutah z bankami iz Slovenije in EU ter vsa plačila v vseh valutah z bankami, ki niso v EU.
Standardno nakazilo: je domače in čezmejno nakazilo v EUR, STP, SHA opcija.
STP: prisotnost IBAN in BIC kode banke prejemnika.
Evroobmočje: države EU, ki so že sprejele evro kot svojo domačo valuto.

Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana

0,83 EUR **

**po referenčnem tečaju ECB za tujo valuto na dan obračuna + cena nakazila po Tarifi

Gospodarstvo - cenik gotovinskih transakcij (veljaven od 01.12.2017)

