Tarifa za opravljanje plačilnih storitev
pravne osebe, podjetniki, zasebniki in osebe civilnega prava
(velja od 1. 1. 2019 dalje)
1.

Transakcijski račun

1.1.

Odprtje transakcijskega računa
Pravne osebe
Podjetniki, zasebniki in osebe civilnega prava
Vodenje transakcijskega računa * / mesečno
Pravne osebe
Podjetniki, zasebniki in osebe civilnega prava

1.2.

Brezplačno
Brezplačno
8,50 EUR
6,00 EUR

* vodenje vključuje upravljanje domačega in deviznega dela računa, tekoče izpiske o prometu in stanju ob vsaki spremembi,
zbirna poročila o obračunu nadomestil, obvestila o obračunu obresti;

1.4.

Zaprtje transakcijskega računa
Pravne osebe
Podjetniki, zasebniki in osebe civilnega prava
Priprava in pošiljanje papirnega izpiska o prometu in stanju na računu / izpisek

2.

Domače plačilne transakcije v EUR

1.3.

Interna plačila
Elektronski nalog
Papirni nalog
2.2.
Eksterna plačila
2.2.1. Odlivni plačilni nalogi
Elektronski nalog
- standardni ≤ 50.000 EUR
- nujni nalogi in nalogi nad 50.000 EUR
Papirni nalog
- standardni ≤ 50.000 EUR
- nujni nalogi in nalogi nad 50.000 EUR
2.2.2. Prilivni plačilni nalogi
Strošek evidentiranja priliva
2.3.
Direktne obremenitve in trajni nalogi
- Direktna bremenitev (dolžnik) - eksterna
- Direktna bremenitev (dolžnik) - interna
- Trajni nalog
- Obvestilo o neizvršitvi plačila (direktna obremenitev, trajni nalog)
SEPA direktne obremenitve - plačnik
- Direktna bremenitev (dolžnik) - eksterna
- Obvestilo o neizvršitvi plačila
- Ugovor na SEPA direktno obremenitev, ter zahtevek za povračilo že izvršene
SEPA direktne obremenitve
- Zahtevek za omejitev (prepoved) ter sprememba ali preklic omejitev (prepoved)
izvajanja SEPA direktnih obremenitev

21,00 EUR
21,00 EUR
1,30 EUR

2.1.

SEPA direktne obremenitve - prejemnik plačila
- izvajanje SEPA direktnih obremenitev - priliv
3.

0,25 EUR
1,50 EUR

0,65 EUR
4,90 EUR
2,20 EUR
6,40 EUR
0,10 EUR
0,40 EUR
brezplačno
0,40 EUR
2,00 EUR
0,40 EUR
2,00 EUR
2,00 EUR
4,00 EUR

0,25 EUR

Čezmejne regulirane plačilne transakcije v EUR

3.1.
Čezmejna regulirana plačila do 50.000 EUR (EGP, IBAN, BIC, SHA) in SEPA plačila ≤ 50.000,00 EUR
3.1.1. Odlivi
- elektronski nalog - standardni
- elektronski nalog - nujni
- papirni nalog - standardni
- papirni nalog - nujni

0,85 EUR
4,90 EUR
2,20 EUR
6,40 EUR
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3.2.
Čezmejna regulirana plačila nad 50.000,00 EUR (EGP, IBAN, BIC, SHA)
3.2.1. Odlivi
- elektronski nalog - standardni
- elektronski nalog - nujni
- papirni nalog - standardni
- papirni nalog - nujni
3.3.
Prilivi - čezmejno regulirano plačilo (EGP, IBAN, BIC, SHA)
- prejeto plačilo
3.4.
Ostalo
3.4.1. Nepopolni nalogi ****
dodatno

5,90 EUR
4,90 EUR
6,40 EUR
6,40 EUR
0,09 EUR
10,00 EUR

**** Dodatna provizija za nepopolne naloge se zaračuna v primeru:
- če pri čezmejnem plačilu stranka ni posredovala podatka o IBAN številki prejemnika plačila in/ali BIC banke prejemnika plačila,
- če je pri čezmejnem plačilu potrebna dodatna poizvedba banke pri stranki zaradi posredovanih napačnih podatkov o IBAN
številki prejemnika plačila in/ali BIC banke prejemnika plačila;

4.

Čezmejne neregulirane in druge plačilne transakcije

Čezmejna neregulirana plačila v EUR, plačila v domovini in čezmejna plačila v tuji valuti, plačila v tretje države v
EUR in tuji valuti
4.1.1. Odlivi
- elektronski nalog - standardni
0,10 % od zneska nakazila
min 8,00 EUR max 125,00 EUR
- elektronski nalog - nujni
dodatno k proviziji
0,05 % od zneska nakazila
za poslano plačilo
min 8,00 EUR max 125,00 EUR
- papirni nalog - standardni
0,12 % od zneska nakazila
min 16,00 EUR max 125,00 EUR
- papirni nalog - nujni
dodatno k proviziji
0,05 % od zneska nakazila
za poslano plačilo
min 8,00 EUR max 125,00 EUR
4.1.2. Prilivi
- prejeto plačilo
0,10 % od zneska nakazila
min 8,00 EUR max 125,00 EUR
- plačila iz tujine prenesena preko druge banke
dodatno
dejanski stroški druge banke
- nakazila iz tujine prenesena in obračunana
0,05 % od zneska nakazila
drugim bankam
min 5,00 EUR
max 83,00 EUR
4.2.
Ostalo
4.2.1. Odlivi - nadomestilo za kritje stroškov prejemnika plačila (OUR) ***
do 12.500 EUR
10,00 EUR
od 12.500,01 EUR do 50.000 EUR
35,00 EUR
nad 50.000 EUR
100,00 EUR
4.1.

*** ali v protivrednosti v tuji valuti

4.2.2. Prilivi z opcijo OUR (vse stroške nosi plačnik)

4.2.3. Nepopolni nalogi ****

Če v roku 60 dni tuja banka ne poravna svoje obveznosti,
banka za nastale stroške bremeni upravičenca priliva
dodatno

10,00 EUR

**** Dodatna provizija za nepopolne naloge se zaračuna v primeru:
- če pri čezmejnem plačilu stranka ni posredovala podatka o IBAN številki prejemnika plačila in/ali BIC banke prejemnika plačila,
- če pri plačilu v tretje države stranka ni posredovala podatka o številki računa prejemnika plačila in/ali BIC banke prejemnika
plačila,
- če je pri čezmejnem plačilu in plačilu v tretje države potrebna dodatna poizvedba banke pri stranki zaradi posredovanih
napačnih podatkov o IBAN številki prejemnika plačila in/ali BIC banke prejemnika plačila;

4.2.4. Zamenjava valute na računu
5.

Množično plačilo SEPA
- zbirni nalog
- posamično plačilo - eksterno
- posamično plačilo - interno
- posamično plačilo - nujno

6.

Brezplačno

4,90 EUR
0,40 EUR
0,20 EUR
4,60 EUR

Gotovinsko poslovanje

Polog gotovine
6.1.
6.1.1. Na bančnem okencu v domači valuti
- polog bankovcev
- polog kovancev - do 30,00 EUR
- polog kovancev - nad 30,00 EUR
6.1.2. Na bančnem okencu v tuji valuti
- polog bankovcev
6.1.3. V dnevno nočni trezor
- polog bankovcev
- nedovoljen polog kovancev

0,26 % od zneska, min 0,50 EUR
0,50 EUR
1,84 % od zneska, min 1,00 EUR
0,90 % od zneska, min 5,00 EUR
0,25 % od zneska, min 1,00 EUR
40,00 EUR
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6.2.
Dvig gotovine
6.2.1. Na bančnem okencu v domači valuti
- dvig bankovcev
- dvig kovancev
6.2.2. Na bančnem okencu v tuji valuti
- dvig bankovcev
6.2.3. Na bančnem okencu v domači valuti (Abanka)
- dvig bankovcev
- dvig kovancev
6.3.
Menjava gotovine (kovancev v bankovce in obratno)
- Zamenjava v domači valuti (komitenti BKS Bank)
- Zamenjava v domači valuti (nekomitenti BKS Bank)
7.

Elektronsko bančništvo BKS Bank Net

7.1.
7.2.

Pristopnina
Uporaba / mesečno
Pravne osebe
Zasebniki, SP in civilnopravne osebe
Oprema za elektronsko bančništvo podjetja Halcom d.d.
Zaščitna kartica "Ena za vse"
Čitalec zaščitnih kartic
Namestitev opreme za uporabo elektronske

7.3.

8.

0,08 % od zneska, min 1,00 EUR
2,00 % od zneska, min 0,85 EUR
0,40 % od zneska, min 5,00 EUR
0,27 % od zneska, min 1,25 EUR
2,10 % od zneska, min 0,83 EUR
Brezplačno
1,00 % od zneska, min 2,00 EUR

20,00 EUR
4,50 EUR
2,20 EUR
po veljavnem ceniku podjetja Halcom d.d.
po veljavnem ceniku podjetja Halcom d.d.
po veljavnem ceniku podjetja Halcom d.d.

E-računi

8.1.
Izdajatelji e-računov
8.1.1. Število izdanih e-računov / velikost posameznega e-računa
do 200 kb
0,26 EUR
- do vključno 500
0,24 EUR
- od 501 do vključno 10.000
0,22 EUR
- od 10.001 do vključno 25.000
0,20 EUR
- nad 25.000
8.1.2. Prejeta e-prijava/e-odjava - sprejem eksternih e-računov
8.1.3. E-povratnica
-e-povratnica na poslan e-račun
-e-povratnica na e-prijavo/e-odjavo
8.1.4. Strošek vključitve v sistem e-račun
8.1.5. Mesečno nadomestilo za uporabo sistema e-račun
8.2.
Prejemniki e-računov
8.2.1. Prejem e-računa v elektronsko banko BKS Bank Net
8.2.2. Posredovanje e-prijave/e-odjave

200 do 500 kb
0,28 EUR
0,26 EUR
0,24 EUR
0,23 EUR

9.

Kartično poslovanje - debetna kartica Activa Maestro

9.1.

Debetna kartica Activa Maestro
Izdaja kartice in izstavitev osebne številke
Zamenjava kartice (na zahtevo uporabnika, izguba ali kraja)
Blokacija kartice (prijava izgube ali kraje)
Deblokacija kartice (preklic blokacije)
Neupravičena reklamacija
Odpoved naročene kartice
Sprememba limita na kartici na zahtevo komitenta
Generator enkratnega gesla za varne spletne nakupe - MasterCard SecureCode
Varnostna SMS sporočila - mesečno za posamezno kartico
Dvig gotovine
- na bančnem avtomatu v lasti BKS Bank v Sloveniji
- 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

9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.

500 kb do 1 MB
0,31 EUR
0,29 EUR
0,27 EUR
0,25 EUR

1 MB do 2 MB
0,35 EUR
0,33 EUR
0,31 EUR
0,27 EUR
Brezplačno
Brezplačno
Brezplačno
Brezplačno
Brezplačno
Brezplačno
Brezplačno

Brezplačno
5,00 EUR
8,00 EUR
7,00 EUR
5,00 EUR
9,00 EUR
3,00 EUR
10,00 EUR
1,00 EUR
Brezplačno
0,60 EUR
0,60 EUR
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- v ostalih valutah na bančnem avtomatu v državah EU ter izven EU
- v ostalih valutah na POS terminalu v državah EU ter izven EU
10.

1,00 %, min. 2,25 EUR
1,00 %, min. 2,25 EUR

Kartično poslovanje - kreditna kartica Activa MasterCard

Kreditna kartica Activa Mastecard - letna članarina
Redna izdaja kartice (11 delovnih dni)
Izredna izdaja kartice (5 delovnih dni)
10.2. Zamenjava kartice (na zahtevo uporabnika, izguba ali kraja)
10.3. Blokacija kartice (prijava izgube ali kraje)
10.4. Deblokacija kartice (preklic blokacije)
10.5. Neupravičena reklamacija
10.6. Izredna izdelava izpiska na zahtevo komitenta
10.7. Odpoved naročene kartice
10.8. Sprememba limita na kartici na zahtevo komitenta
10.9. Generator enkratnega gesla za varne spletne nakupe - MasterCard SecureCode
10.10. Varnostna SMS sporočila - mesečno za posamezno kartico
10.11. Odvzem kartice zaradi nesolidnega poslovanja
10.12. 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 ter izven EU
- v ostalih valutah na POS terminalu v državah EU ter izven EU
10.1.

11.

Dnevno nočni trezor

11.1.

Uporaba dnevno nočnega trezorja *** / letno
Pravne osebe
Zasebniki, SP in civilno pravne osebe
*** vodenje vključuje vodenje evidenc in 120 varnostnih ovojnic DNT;
Drugi stroški
Varnostna ovojnica DNT

11.2.

12.

Ostale storitve

12.1.
12.2.

Preklic naloga / zbirnega naloga pred izvršitvijo / zavrnitev naloga
Stroški reklamacij, poizvedb, sprememb in stornacij
- v domovini
- v tujini
Izdaja potrdil o izvršenem plačilu

12.3.
12.4.

Izdaja Swift potrdila
- pošiljanje po fax-u - v domovini
- pošiljanje po fax-u - v tujino
12.5. Dodatno pošiljanje izpiska
- v papirni obliki
- v elektronski obliki
12.6. Pošiljanje opominov
12.7. Izdaja in pošiljanje raznih potrdil in izpisov komitentu na njegovo zahtevo
- Potrdilo o solventnosti
- Potrdilo o dospelih neporavnanih obveznostih
- Potrdilo o številki računa in/ali stanju in/ali povprečnem stanju na računu
- Izpis prometa - kartice računa
- Potrjena kopija podpisnega kartona
- Razna potrdila v tujem jeziku
- Razna druga potrdila v slovenskem jeziku
12.8. Izvrševanje sklepov in izvršb - NODURS
Evidentiranje, vodenje (sprejem in obdelava sklepa)
Vsaka naslednja izvršitev po sklepu (delna ali v celoti)
12.9. Izvrševanje izvršnic
Evidentiranje, vodenje (sprejem in obdelava)
Vsako posamično plačilo po izvršnici
12.10. Vnovčenje menice
Vnovčenje menice (cena po menici)
12.11. Poizvedbe upnikov z izkazanim pravnim interesom
- glede sklepa o izvršbi
- potrdilo o številki računa in/ali stanju na računu

30,00 EUR
Brezplačno
15,00 EUR
15,00 EUR
8,00 EUR
8,00 EUR
5,00 EUR
2,00 EUR
5,00 EUR
5,00 EUR
10,00 EUR
1,00 EUR
20,00 EUR
4,00 % min 7,00 EUR
4,00 % min 7,00 EUR
6,00 % min 7,00 EUR
6,00 % min 7,00 EUR

40,00 EUR
20,00 EUR

0,25 EUR

2,00 EUR
2,00 EUR
15,00 EUR + dejanski stroški tuje banke
2,00 EUR
2,00 EUR
1,00 EUR
3,00 EUR
3,00 EUR
2,00 EUR
6,00 EUR
10,00 EUR
8,00 EUR
5,00 EUR
5,00 EUR
3,00 EUR
25,00 EUR
15,00 EUR
30,00 EUR
5,00 EUR + strošek naloga
30,00 EUR
5,00 EUR + strošek naloga
20,00 EUR
12,00 EUR
12,00 EUR
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