Dokument z informacijami o
nadomestilih
Ime ponudnika računa:

BKS Bank AG, Bančna podružnica
Verovškova ulica 550
1000 Ljubljana
Elektronska pošta: info@bksbank.si
Telefon: 01 589 57 600
Spletni naslov: www.bksbank.si

Naziv računa: Napredni paket
• Ta dokument vsebuje informacije o nadomestilih za uporabo glavnih storitev, vezanih na
plačilni račun, in vam bo pomagal pri primerjavi teh nadomestil za druge račune.
• Nadomestila se lahko uporabljajo tudi za uporabo storitev, vezanih na račun, ki jih ni v tem
dokumentu. Popolne informacije so na voljo v ceniku bančnih storitev in sklepu o obrestnih
merah BKS Bank AG, bančne podružnice., Pogodbi o opravljanju plačilnih storitev preko
plačilnega računa Splošnih pogojih za opravljanje plačilnih storitev prek plačilnih računov
potrošnikov oziroma v drugih relevantnih dokumentih.
• Glosar izrazov, ki se uporabljajo v tem dokumentu, je na voljo brezplačno.

Storitev

Nadomestilo

Splošne storitve, vezane na račun
Odprtje računa

Brez nadomestila

Vodenje računa [Napredni paket]
Mesečno
Vsebuje paket storitev, ki ga sestavljajo: Skupno (letno)
- vodenje računa,
nadomestilo
- izdaja debetne kartice za
imetnika paketa,
- brezplačni dvigi gotovine z
debetno kartico na bančnih
avtomatov v Sloveniji in EU, kjer
je uradna valuta EUR,
- redna prekoračitev na računu,
- brezplačna elektronska kreditna
plačila (ne nujna) do 50.000,00
EUR,
- brezplačna pristopnina in
uporaba spletne banke MyNet in
mobilne aplikacije mBanka,
- 50% nižja letna članarina za
kreditno kartico (velja tudi za
pooblaščenca),
- brezplačna otvoritev in vodenje
varčevalnega računa,
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8,99 EUR
107,88 EUR

brezplačno nadomestilo za
vzdrževanje poslovnega
razmerja v skladu s tarifo
opravljanja investicijski storitev
in poslov banke z vključeno
uporabo aplikacij MyBroker in
mBROKER,
- brezplačna interna nakazila med
trgovalnim in osebnim plačilnim
računom,
- znižanje stroška za odobritev
prvega leasing posla na 75,00
EUR.
Odprtje računa
-

Brez nadomestila
Odprtje računa (drugega in vsakega
naslednjega)
Zaprtje računa

5,00 EUR

Zagotavljanje spletnega in / ali
mobilnega bančništva [Otvoritev
dostopa]

Brez nadomestila

Zagotavljanje spletnega in / ali
mobilnega bančništva [Mobilni žeton
za MyNet oz. mBanko]

Brez nadomestila

Zagotavljanje spletnega in / ali
mobilnega
bančništva
[Uporaba
spletne banke MyNet in mobilne
aplikacije mBanka

Brez nadomestila

Plačila (razen kartic)
Kreditno plačilo SEPA – v državi in
čezmejno

Oddaja na okencu
Interno [interna
nakazila]
Eksterno - malo [do
50.000 EUR]

Brez nadomestila

Brez nadomestila

Eksterno - veliko
[nad 50.000 EUR]

5,10 EUR

Eksterno [nujni
nalog]

6,95 EUR
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Elektronska banka
Interno [interna
nakazila]
Eksterno - malo [do
50.000 EUR]
Eksterno - veliko
[nad 50.000 EUR]
Kreditno plačilo ne-SEPA

Direktna obremenitev
[SEPA DD]

Brez nadomestila

Brez nadomestila

2,70 EUR

Eksterno [nujni
nalog] Čezmejno
ne-SEPA

3,20 EUR

Oddaja na okencu
Eksterno - malo [do
50.000 EUR]

12,00 EUR

Eksterno - veliko
[nad 50.000 EUR]

12,00 EUR

Dodatni stroški za
plačilo [opcija OUR]

10,00 EUR

Interna [v dobro
računa banke]

Brez nadomestila

Trajni nalog [Interni trajni nalog]
Eksterna

0,23 EUR

Izvršen
Neizvršen
Ažuriranje prepovedi

0,30 EUR
2,20 EUR
1,80 EUR

Trajni nalog [Eksterni trajni nalog]

Kartice in gotovina
Izdaja debetne kartice

Brez nadomestila

Izdaja kreditne kartice

Brez nadomestila

Članarina

Letno - zlata
Letno – klasik

Dvig gotovine

Debetna kartica
Bankomati v Sloveniji in
državah Evro območja
Dvigi na bankomatih
izven držav Evro
območja
Kreditna kartica
Bankomati v Sloveniji in
državah Evro območja
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24,00 EUR
13,50 EUR
Brez nadomestila

1%, min 1,70 max 21,00
EUR

5%, min. 8,00 EUR

Polog kovancev - okence

Dvigi na bankomatih
izven držav Evro območja

5%, min. 8,00 EUR

Do vrednosti 50,00 EUR

2%, min. 2,00 EUR

Nad vrednostjo 50,00
EUR

2%, min. 2,00 EUR

Prekoračitev
[Nadomestilo za redno prekoračitev]

Brez nadomestila

[Nadomestilo za izredno prekoračitev]
Do 6 mesecev
Do 12 mesecev
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1,5%, min 15,00 EUR
2%, min 15,00 EUR

GLOSAR
(STANDARDIZIRANI IZRAZI ZA STORITVE, POVEZANE S PLAČILNIMI RAČUNI)
Izraz

Opredelitev

Vodenje računa

Ponudnik računa upravlja račun, da ga stranka lahko koristi.

Izdaja debetne kartice

Ponudnik računa izda plačilno kartico, povezano z računom stranke.
Znesek vsake transakcije, izvedene s kartico, se trga neposredno in
v celoti s strankinega računa.

Izdaja kreditne kartice

Ponudnik računa izda plačilno kartico, povezano s plačilnim računom
stranke. Celoten znesek transakcij, izvedenih z uporabo kartice v
dogovorjenem obdobju, se na dogovorjeni datum deloma ali v celoti
trga s strankinega plačilnega računa. Kreditna pogodba, sklenjena
med ponudnikom in stranko določa, ali se stranki za izposojo denarja
zaračunajo obresti.

Prekoračitev

Ponudnik računa in stranka se vnaprej dogovorita, da si lahko
stranka izposodi denar, če na njenem računu ni več sredstev.
Pogodba določa največji znesek, ki si ga stranka lahko izposodi, in
ali se ji zato zaračunajo nadomestila in obresti.

Kreditno plačilo

Ponudnik računa po navodilih stranke nakaže denar z računa
stranke na drug račun.

Trajni nalog

Ponudnik računa po navodilih stranke redno nakazuje fiksen znesek
z računa stranke na drug račun.

Direktna obremenitev

Stranka dovoli drugi osebi (prejemniku), da ponudniku računa naroči
prenos denarnih sredstev z računa stranke na račun druge osebe
(prejemnika). Ponudnik računa nato nakaže denar prejemniku na
datum ali datume, dogovorjene med stranko in prejemnikom. Zneski
se lahko spreminjajo.

Dvig gotovine

Stranka lahko s svojega računa dvigne gotovino.
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