BKS Bank AG, Celovec
BKS Bank AG, Bančna podružnica

TARIFA BANKE ZA POTROŠNIKE
velja od 25. maja 2020

Transakcijski račun in plačilni promet
Poslovanje s transakcijskim računom
Odprtje plačilnega računa (TRR)
Odprtje nerezidentnega plačilnega računa
Odprtje depozitnega računa (če gre za prvi račun pri banki)
Stroški odprtja drugega TRR in vseh nadaljnjih TRR
Strošek vodenja paketa (strošek se obračunava kot strošek vodenja TRR)*
Paketi redne ponudbe
- Ekskluzivni paket
- Prestižni paket
- Napredni paket
- Začetni paket
- Paket za mlade
Paketi pretekle ponudbe*****
- Premium plus paket
- Premium paket
- Klasik paket
- Osnovni paket
- Senior paket
Ukinitev paketa
Strošek vodenja plačilnega računa**
Računi redne ponudbe
- Osnovni plačilni račun***
- Osnovni plačilni račun SOCPR – za prejemnike denarne socialne pomoči in /ali
varstvenega dodatka***
- Osnovni plačilni račun nerezidenta***
- Osnovni plačilni račun nerezidenta SOCPR – za prejemnike denarne socialne
pomoči in /ali varstvenega dodatka***
- Depozitni račun
- Nerezidentni račun
Računi pretekle ponudbe******
- Premium plus račun
- Premium račun
- Klasik račun
- Klasik
Osnovni
račun
račun
- Junior račun
- Dijaški račun
- Študentski račun
- Senior račun
Zaprtje računa – saldacija****
- za vse plačilne račune razen za Depozitni račun
- Depozitni račun
Blokacija (izvršitev sodnega sklepa ali na zahtevo DURS)
- Evidentiranje sklepa
- Posamično nakazilo izvršitve sklepa
- Izvršitev sklepa o dedovanju
- Unovčenje menice
Stroški izredne prekoračitve
- Izredna prekoračitev do 6 mesecev – strošek odobritve
- Izredna prekoračitev do 12 mesecev – strošek odobritve
- Izredna prekoračitev do 6 mesecev – strošek zavarovanja
- Izredna prekoračitev do12 mesecev – strošek zavarovanja
- Obravnava zahtevka – če prekoračitev ni odobrena
Opominjevalni postopek

- Obvestilo o nedovoljeni prekoračitvi

brezplačno
6,50 EUR
2,00 EUR
24,00 EUR

19,99 EUR/mesečno
12,99 EUR/mesečno
8,99 EUR/mesečno
4,99 EUR/mesečno
brezplačno
12,99 EUR/mesečno
9,99 EUR/mesečno
6,99 EUR/mesečno
3,99 EUR/mesečno
2,99 EUR/mesečno
5,80 EUR

4,90 EUR/mesečno
1,47 EUR/mesečno
4,90 EUR/mesečno
1,47 EUR/mesečno
brezplačno
3,50 EUR/mesečno
9,00 EUR/mesečno
6,50 EUR/mesečno
3,50 EUR/mesečno
2,20 EUR/mesečno
brezplačno
brezplačno
brezplačno
1,61 EUR/mesečno
5,00 EUR
brezplačno
35,00 EUR
3,40 EUR
12,00 EUR
15,60 EUR
1 %, min. 11,00 EUR
2 %, min. 11,00 EUR
po ceniku zavarovalnice
po ceniku zavarovalnice
6,20 EUR
do višine zamudnih
obresti oz. max. 3,00
EUR
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do višine zamudnih
obresti
oz. max.
4,00
do višine
zamudnih
obresti oz. max. 7,00
EUR

- Opomini – prvi opomin
- Opomini – drugi in nadaljni opomini
Elektronske poti obveščanja
SMS in E-MAIL-obveščanje

1,20 EUR/mesečno

* Vsebine paketov in ugodnosti, ki jih paket vsebuje, so opredeljenje v splošnih pogojih poslovanja s
posameznim paketom. Dostopne so na spletni strani banke in v vseh poslovalnicah.
** Strošek vodenja vključuje: vodenje računa, izdajo bančne kartice debetne kartice, odobritev rednega
limita, pošiljanje izpiskov 1x mesečno , vnos in spremembe pooblastil.

1,2,3

Gre za transakcije, ki se
lahko štejejo v skupno najvišje
število transakcij (8 na mesec),
*** Strošek vodenja vključuje: stroške odprtja, vodenja in zaprtja računa, polog sredstev na račun,
v okviru vodenja računa. Za
vključno s kovanci; pošiljanje izpiskov 1 x mesečno, izdaja debetne kartice, vnos in spremembe
morebitno deveto in vsako
pooblastil, pristopnina in generator enkratnih gesel za spletno banko MyNet, dvigi gotovine na BA v
naslednjo transakcijo, banka
Sloveniji in državah EU, kreditni plačilni nalog v domači valuti do EUR 50.000, oddan na bančnem
zaračunava dodatno
okencu ali prek MyNett1, direktna obremenitev2, eksterni trajni nalog3. Veljavnost tarife od 1.06.2020
nadomestilo, ki pa ne sme biti
**** Velja za zaprtje računa pred iztekom 6 mesecev od dneva odprtja računa.
višje od nadomestila, ki ga
***** Paketi od 01.02.2020 niso več v redni ponudbi banke. Stroški vodenja paketa veljajo za obstoječe
banka sicer za zadevne storitve
imetnike paketov.
zaračunava v okviru svoje
****** Plačilni računi od 01.02.2020 niso več v redni ponudbi banke. Stroški vodenja veljajo za obstoječe
tarife. Upošteva se prvih osem
imetnike plačilnih računov.
transakcij, ki so v posameznem
mesecu izvedene na računu.

Debetna kartica
Izdaja kartice in izstavitev osebne številke
Izdaja kartice pooblaščeni osebi
Zamenjava kartice zaradi izgube, kraje ali predčasna zamenjava na željo uporabnika
Zamenjava ali deblokacija PIN številke
- na bančnem avtomatu BKS banke
- na bančnem avtomatu drugih ponudnikov
Neupravičena reklamacija
Odpoved že naročene kartice
Sprememba limitov na željo uporabnika (stalna ali začasna sprememba)
Dvig gotovine
- v valuti EUR ali SEK na bančnem avtomatu v Sloveniji in državah EU
- v valuti EUR ali SEK na POS terminalu v Sloveniji in državah EU
- v ostalih valutah na bančnem avtomatu v državah EU in izven EU
- v ostalih valutah na POS terminalu v državah EU in izven EU
Polog gotovine v valuti EUR na bančnem avtomatu BKS banke v Sloveniji
Plačilo UPN na bančnem avtomatu BKS banke v Sloveniji do zneska 1.000,00 EUR
Vpogled v stanje TRR
- na bančnem avtomatu BKS banke v Sloveniji
- na bančnih avtomatih ostalih ponudnikov
Mini izpisek TRR
- na bančnem avtomatu BKS banke v Sloveniji
Nakup GSM vrednostnice na bančnem avtomatu BKS banke v Sloveniji
Varnostni SMS

brezplačno
3,50 EUR
5,90 EUR
brezplačno
0,38 EUR
5,60 EUR
5,30 EUR
4,00 EUR
brezplačno
1 %, min. 1,70 EUR
max 21,00 EUR
1 %, min. 1,70 EUR
max 21,00 EUR
1 %, min. 1,70 EUR
max 21,00 EUR
brezplačno
0,50 EUR
brezplačno
0,35 eur
0,09 EUR na stran
brezplačno
0,75 EUR/mesečno

Kreditna kartica – plačilna kartica z odloženim plačilom
Kartice – letna članarina
- Zlata kartica MasterCard
- Modra kartica MasterCard
Redna izdaja kartice (11 delovnih dni)
Izredna izdaja kartice (5 delovnih dni)
Blokacija kartice zaradi nesolidnega poslovanja

48,00 EUR
27,00 EUR
brezplačno
13,50 EUR
9,50 EUR
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Deblokacija kartice (preklic blokacije)
Zamenjava kartice zaradi izgube, kraje ali predčasna zamenjava na željo uporabnika
Dvig gotovine
- v valuti EUR ali SEK na bančnem avtomatu v Sloveniji in državah EU
- v valuti EUR ali SEK na POS terminalu v Sloveniji in državah EU
- v ostalih valutah na bančnem avtomatu v državah EU in izven EU
- v ostalih valutah na POS terminalu v državah EU in izven EU
Sprememba limitov na željo uporabnika (stalna ali začasna sprememba)
Sprememba dneva bremenitve
Neupravičena reklamacija
Ponovna priprava/tiskanje izpiska/prometa porabe po kartici
Odpoved naročene kartice
Izdelava reprodukcije potrdila o nakupu oz. pridobitev le-tega od prodajnega mesta
Varnostni SMS
Generator enkratnega gesla za varne spletne nakupe – Mastercard SecureCode

4,20 EUR
7,20 EUR
5 %, min. 8,00 EUR
5 %, min. 8,00 EUR
5 %, min. 8,00 EUR
5 %, min. 8,00 EUR
4,00 EUR
2,90 EUR
6,00 EUR
2,00 EUR
4,50 EUR
4,00 EUR
0,75 EUR/mesečno
10,00 EUR

Zavarovanje imetnika kartice
Zavarovanje imetnika kartice (debitna in kreditna kartica)
- Nezgodno zavarovanje imetnika kartice
- Zavarovanje zlorabe ali odtujitve plačilne kartice

9,00 EUR
9,00 EUR

Plačilni promet – plačila (domači/čezmejni/s tretjimi državami)
Kreditna plačila - okence
Plačila v domovini v EUR
- Plačila na račune v okviru banke (na račun banke, med računi stranke, na
- Plačila z bančnim nalogom na račun, odprt pri drugi banki, do 50.000 EUR
- Plačila z bančnim nalogom na račun, odprt pri drugi banki, nad 50.000 EUR
- Nujni nalog
Čezmejna regulirana plačila (EGP, IBAN, BIC, SHA)
- Čezmejna regulirana plačila do 50.000,00 EUR
- Čezmejna regulirana plačila nad 50.000,00 EUR
- Nujni nalog
Plačila v domovini in čezmejna plačila v tuji valuti, plačila v tretje države v EUR ali
- Plačila v domovini v valuti, ki ni EUR
- Plačila v dobro računa nerezidenta, odprtega pri banki
- Plačila v dobro računa nerezidenta, odprtega pri drugi domači banki
- V dobro računa prejemnika, odprtega v tujini
- Nadomestilo za kritje stroškov prejemnika plačila (opcija OUR) – dodatno
Kreditna plačila - elektronska in mobilna banka
Plačila v domovini v EUR
- Plačila na račune v okviru banke (na račun banke, med računi stranke, na
račune strank pri banki)
- Plačila z bančnim nalogom na račun, odprt pri drugi banki, do 50.000 EUR
- Plačila z bančnim nalogom na račun, odprt pri drugi banki, nad 50.000 EUR
- Nujni nalog
Čezmejna regulirana plačila (EGP, IBAN, BIC, SHA)
- Čezmejna regulirana plačila do 50.000,00 EUR
- Čezmejna regulirana plačila nad 50.000,00 EUR
- Nujni nalog
Plačila v domovini in čezmejna plačila v tuji valuti, plačila v tretje države v EUR ali
- Plačila v domovini v valuti, ki ni EUR
- V dobro računa nerezidenta odprtega pri banki
- V dobro računa nerezidenta odprtega pri drugi domači banki
- V dobro računa prejemnika odprtega v tujini
- Nadomestilo za kritje stroškov prejemnika plačila (opcija OUR) – dodatno

brezplačno
1,85 EUR
5,10 EUR
6,95 EUR
1,85 EUR
5,10 EUR
6,95 EUR
12,00 EUR
12,00 EUR
12,00 EUR
12,00 EUR
10,00 EUR

brezplačno
0,36 EUR
2,70 EUR
3,20 EUR

0,36 EUR
2,70 EUR
3,20 EUR
4,50 EUR
4,50 EUR
4,50 EUR
4,50 EUR
10,00 EUR
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Stroški reklamacij, poizvedb, sprememb, zavrnitev, preklicev, dopolnitev glede plačil
– čezmejna plačila in plačila s tretjimi državami

8,50 EUR +
dejanski stroški druge
banke

Trajni nalogi in direktne obremenitve
Avtomatski trajni nalog – eksterni
Avtomatski trajni nalog – interni
Direktna obremenitev – eksterna*
Direktna obremenitev – interna (v dobro računa banke)
Trajni nalog – spremembe
Trajni nalog – ukinitev
Obvestilo o neizvršitvi trajnega naloga ali direktne bremenitve
Zahtevek za omejitev (prepoved) in sprememba ali preklic omejitev (prepovedi)

0,30 EUR
brezplačno
0,23 EUR
brezplačno
brezplačno
brezplačno
2,00 EUR
1,80 EUR

*velja tudi za direktne obremenitve SEPA

Plačilni promet – prejeta plačila (domači/čezmejni/s tretjimi državami )
Prejeta plačila

brezplačno

Devizno poslovanje
Odkup tuje valute
Prodaja tuje valute
Zamenjava valut na računu
Polog tuje gotovine na račun pravne osebe

brezplačno
brezplačno
brezplačno
3 %, min. 8,00 EUR

Poslovanje z gotovino
Zamenjava gotovine
- Menjava bankovcev v večje ali manjše apoene
- Evrski bankovci v kovance ali obratno do 25 kom
- Evrski bankovci v kovance ali obratno nad 25 kom
Polog kovancev na osebni račun
- Do vrednosti 50,00 EUR
- Nad vrednostjo 50,00 EUR
- Polog na varčevalni račun

0,2 %, min. 2,00 EUR
0,2 %, min. 2,00 EUR
0,2 %, min. 5,00 EUR
brezplačno
0,2 %, min. 1,00 EUR
brezplačno

Elektronsko spletno in mobilno bančništvo
Spletna banka MyNet
Pristopnina za MyNet - enkratni strošek
Mesečni stroški uporabe spletne banke MyNet
Ponoven dostop do storitve MyNet (geslo ali uporabniško ime ali mobilni žeton)
Generator enkratnih gesel (fizični) za spletno banko – enkratni strošek
Zamenjava generatorja enkratnih gesel v primeru izgube, kraje ali poškodbe

16,00 EUR
0,56 EUR
brezplačno
45,00 EUR
45,00 EUR

Mobilna aplikacija – mBanka**
Pristopnina za mBanko
Mesečni stroški uporabe mBanke

brezplačno
brezplačno

Mobilni žeton – za mBanko ali MyNet
Mobilni žeton za mBanko ali MyNet
Flik Pay

5,00 EUR
brezplačno

* Mobilno aplikacijo mBanka lahko uporabljajo le uporabniki spletne banke MyNet
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Druge storitve
Izdelava mesečnega izpiska TRR na željo stranke
- 1x mesečno
- več kot 1x mesečno
Izdaja potrdila o stanju na računu na zahtevo imetnika računa
Izpisi prometa na računu na zahtevo imetnika
Izdelava in posredovanje uradnega potrdila o številki računa in/ali stanju na računu
Izdelava in posredovanje uradnega potrdila o številki računa in/ali stanju na računu
Izdaja potrdila o prilivih na račun
- za obdobje 3 mesecev
- za obdobje 6 mesecev
Fotokopiranje na željo stranke (na stran)
Izdelava in posredovanje potrdila o izvršenem plačilu na zahtevo stranke
Izdaja, ali pošiljanje potrdila SWIFT o izvršenem nakazilu v tujino na zahtevo stranke
Preklic naloga pred izvršitvijo

brezplačno
2,60 EUR
6,40 EUR
5,00 EUR
9,00 EUR
brezplačno
10,00 EUR
20,00 EUR
0,30 EUR
1,50 EUR
5,00 EUR
5,40 EUR

Čekovno poslovanje
- Vnovčenje tujih čekov, pošiljanje v tujino*

0,15 %, min. 7,50 EUR,
max. 14,00 EUR

* v primeru tuje valute se upošteva srednji tečaj BS na dan prevzema čeka

Varčevalni račun
Odprtje računa
Zaprtje računa – saldacija
Blokacija, prijava ali preklic izgube ali kraje hranilne knjižice
Ponovna izdaja hranilne knjižice zaradi izgube ali kraje

brezplačno
5,00 EUR
6,50 EUR
5,20 EUR

Vezane vloge - depoziti
Prekinitev pogodbe o vezavi depozita

1 % od privarčevanega
zneska (glavnica +
obresti)
min. 50,00 EUR
max. 100,00 EUR

Namensko premijsko varčevanje
Sklenitev pogodbe
Odstop stranke ali banke od pogodbe – enkratni strošek

brezplačno
0,20 % *

*od skupnega privarčevanega zneska za vsako nedopolnjeno leto varčevanja po varčevalni pogodbi. Ob izplačilu se odštejejo tudi vse
pripisane premije.

Sefi
Sefi – strošek najemnine*
- 6 X 24 X 35
- 8 X 24 X 35
- 18 X 24 X 35
Kavcija za ključe
Prvi opomin
Drugi in nadaljnji opomini
Prenos k odvetniku

78,00 EUR/letno
98,00 EUR/letno
198,00 EUR/letno
50,00 EUR
5,00 EUR
7,00 EUR
20,00 EUR

*Za pogodbe, sklenjene med letom, se najemnina obračuna sorazmerno glede na število mesecev do izteka tekočega koledarskega leta,
vključno z mesecem, v katerem je sklenjena pogodba.
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Kreditni posli
Odobritev kredita in sklenitev kreditne pogodbe
Obravnava vloge in odobritev kredita:
- hipotekarni kredit
- zeleni hipotekarni kredit
- stanovanjski kredit
- zeleni stanovanjski kredit
- namenski potrošniški kredit
- zeleni namenski potrošniški kredit
- gotovinski potrošniški kredit
- mini kredit (samo za komitente banke)
- premostitveni kredit pri depozitih
- lombardni kredit
Nakazilo kredita v tujino
Nujno nakazilo kredita

1 %, min. 400,00 EUR
max. 1.000,00 EUR
1 %, min. 350,00 EUR
max. 800,00 EUR
1 %, min. 200,00 EUR
max. 450,00 EUR
1 %, min. 150,00 EUR
max. 400,00 EUR
1 %, min. 100,00 EUR
max. 250,00 EUR
1 %, min. 100,00 EUR
max. 250,00 EUR
1 %, min. 120,00 EUR
max. 280,00 EUR
1 %, min. 120,00 EUR
max. 280,00 EUR
1 %, min. 60,00 EUR
max.120 EUR
1 %, min. 100,00 EUR
max. 250 EUR
Dejanski bančni stroški
Dejanski bančni stroški

Mini kredit - strošek ocene tveganja*
do 12 mesecev
1,14%
nad 12 do 24 mesecev
1,54%
nad 24 do 36 mesecev
1,93%
nad 36 do 48 mesecev
2,17%
nad 48 do 60 mesecev
2,28%
nad 60 do 72 mesecev
2,74%
nad 72 do 84 mesecev
3,07%
nad 84 do 96 mesecev
3,31%
nad 96 do 108 mesecev
3,54%
nad 108 do 120 mesecev
3,70%
* Osnova za izračun stroška ocene tveganja je glavnica odobrenega kredita, povečana za pogodbene
obresti, znane ob sklenitvi kreditne pogodbe, obračunane za vso dobo kreditiranja.
Izvajanje kreditne pogodbe
Vodenja kredita
Reprogram kredita in druge spremembe kreditne pogodbe
Odlog odplačevanja kredita
Sprememba zavarovanja z ogledom ene nepremičnine
Sprememba zavarovanja z ogledom več nepremičnin
Izpis novega amortizacijskega načrta na zahtevo stranke
Stroški izterjave zavarovalnih premij (življenskih in požarnih)
Izdelave različnih potrdil ali kopij na zahtevo stranke:
- hipotekarni kredit
- stanovanjski kredit
- namenski potrošniški kredit
- gotovinski potrošniški kredit
- premostitveni kredit pri depozitih
Prekinitev ali redni potek kreditne pogodbe
Predčasno odplačilo kredita s spremenljivo letno obrestno mero

brezplačno
80,00 EUR
1 %, min. 100,00 EUR
120,00 EUR
200,00 EUR
brezplačno
15,40 EUR
10,00 EUR
10,00 EUR
7,00 EUR
7,00 EUR
7,00 EUR

brezplačno
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Predčasno odplačilo kredita z nespremenljivo ali kombinirano letno
obrestno mero več kot 1 leto pred končno dospelostjo kreditne pogodbe
Predčasno odplačilo kredita z nespremenljivo ali kombinirano letno
obrestno mero 1 leto ali manj kot 1 leto pred končno dospelostjo kreditne
Priprava izbrisne pobotnice in drugih ZK dovolil
Pregled dokumentacije za izdajo izbrisne pobotnice
Deponiranje izbrisne pobotnice pri notarju
Notarska overitev
Vlaganje zemljiškoknjižnega predloga

1 % od predčasno
odplačane glavnice*
0,5 % od predčasno
odplačane glavnice*
50,00 EUR
30,00 EUR
100,00 EUR + notarski stroški
notarski stroški
notarski stroški

*Nadomestilo ne presega zneska obresti, ki bi jih kreditojemalec plačal v obdobju med
predčasnim odplačilom kredita in dogovorjenim datumom prenehanja trajanja kreditne
pogodbe. Nadomestilo se obračuna pod pogojem, da vsota predčasnih poplačil v 12 mesecih
presega 10.000 EUR.
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