Tarifa za kredite in garancije
za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in osebe civilnega prava

(velja od 1. 1. 2019 do spremembe)
Dolgoročni, srednjeročni in kratkoročni krediti
Obdelava vloge in odobritev kredita
Podaljšanje ročnosti kredita

Od 0,2 % do 1 % zneska kredita,
odvisno od ročnosti, min. 500,00 EUR
0,2 % do 0,5 % zneska kredita,
min. 100,00 EUR

Okvirni krediti
Obdelava vloge in odobritev kredita
Nadomestilo za posamično črpanje
Podaljšanje ročnosti kredita

0,1 % do 1 % zneska kredita,
min. 500,00 EUR
10,00 EUR
0,2 % do 0,5 % zneska kredita,
min. 100,00 EUR

Limit na transakcijskem računu
Obdelava vloge in odobritev kredita
Nadomestilo za rezervacijo sredstev za limit
Podaljšanje ročnosti limita

0,1 % do 1 % zneska limita,
min. 500,00 EUR
1/8 % zneska limita, četrtletno
0,2 % do 0,5 % zneska limita,
min. 100,00 EUR

Garancijski okvir za storitvene in plačilne garancije
Obdelava vloge in odobritev garancijskega okvirja
Vodenje garancijskega okvirja

0,1 % odobrenega okvirja enkratno,
min. 100,00 EUR
0,2 % odobrenega okvirja letno,
min. 100,00 EUR

Garancije
Storitvene garancije in garancije za odpravo napak v
garancijski dobi znotraj garancijskega okvirja

Plačilne garancije znotraj garancijskega okvirja

Storitvene garancije in garancije za odpravo napak v
garancijski dobi izven garancijskega okvirja

Plačilne garancije izven garancijskega okvirja

Garancijske izjave brez obveznosti
Garancijske izjave

Obdelava:
0,1 % enkratno, min. 100,00 EUR
Provizija:
0,25 % četrtletno, min. 100,00 EUR
Obdelava:
0,1 % enkratno, min. 100,00 EUR
Provizija:
0,5 % četrtletno, min. 100,00 EUR
Obdelava:
0,2 % enkratno, min. 100,00 EUR
Provizija:
0,25 % četrtletno, min. 100,00 EUR
Obdelava:
0,3 % enkratno, min. 100,00 EUR
Provizija:
0,5 % četrtletno, min. 100,00 EUR
100,00 EUR
EUR 100,00 EUR enkratno
Provizija:
0,1 % četrtletno

Garancijska izjava znotraj garancijskega okvirja

20,00 EUR

Stroški pošiljanja garancije po SWIFT

Dejanski bančni stroški

Opominjanje
1. Opomin
2. Opomin
3. Opomin in odpoved pogodbe

Pošiljanje menic na unovčenje
Prenos v izterjavo – terjatve do skupno EUR 50.000,Prenos v izterjavo – terjatve od skupno EUR 50.001,do EUR 150.000,Prenos v izterjavo – terjatve nad skupno EUR 150.000,-

20,00 EUR
30,00 EUR
50,00 EUR
50,00 EUR
200,00 EUR
350,00 EUR
500,00 EUR

Spremembe pogodbe
Spremembe kreditne pogodbe
Reprogram kredita (npr. ob delnem poplačilu kredita)
Odlog odplačevanja (npr. moratorij)

200,00 EUR
200,00 EUR
1 % od zneska odloženega plačila,
min. 100, EUR

Ostalo
Cenitev nepremičnine
Vpis hipoteke

Sprememba zavarovanja z ogledom ene nepremičnine
Sprememba zavarovanja z ogledom več nepremičnin
Izjava o izdaji izbrisne pobotnice
Pregled dokumentacije za izdajo izbrisne pobotnice
Priprava izbrisnih pobotnic in drugih ZK dovolil
Priprava soglasij
Ureditev deponiranja soglasij in dovolil pri notarju
Notarska overitev
Izdelava raznih potrdil ali stanj kreditov
Izpis novega amortizacijskega načrta na zahtevo stranke
Izplačilo posamezne tranše kredita
Stroški izterjave zavarovalnih premij
Prijava terjatev v insolvenčni postopek / postopek prenehanja
Unovčenje zavarovanj
Nakazilo kredita v tujino
Nujno nakazilo kredita

Pri izdaji dokumentov za zaključene posle se obračuna DDV

100,00 EUR
Po ceniku notarja oz. odvetnika
120,00 EUR
200,00 EUR
30,00 EUR
30,00 EUR
60,00 EUR
60,00 EUR
100,00 EUR + notarski stroški deponiranja
Notarski stroški
15,00 EUR
10,00 EUR
45,00 EUR
20,00 EUR
500,00 EUR
25,00 EUR
Dejanski bančni stroški
Dejanski bančni stroški

