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Oznaka

Naziv

I.

SPLOŠNE DOLOýBE

I.1

Banka zaraþunava nadomestila za opravljanje storitev (v nadaljevanju:
nadomestila), ki so navedene v tem sklepu. Nadomestila zaraþunava strankam,
za katere opravlja te storitve, þe ni z uporabnikom storitve in banko dogovorjeno
drugaþe.
Vsaka pogodba o sklenjenem poslu mora obvezno vsebovati tudi doloþila o
nadomestilih.
Poleg nadomestil (po tem sklepu) izvajalci direktno oz. banka zaraþunavajo tudi
naslednje dejanske stroške:
poštnino za priporoþene, ekspresne, letalske, vrednostne pošiljke in pošiljke s
povratnico
stroške teleksa, telefaksa, brzojavk, telefonskih pogovorov, razen stroškov za
primerjavo stanja hranilnih vlog varþevalcev UniCredit Banka Slovenija d.d.

I.2
I.3.
I.3.1
I.3.2
I.3.3
I.3.4

stroške telefonskih, teleks in brzojavnih nakazil
stroške, ki jih zaraþunavajo druge domaþe banke in banke v tujini, ki so udeležene
pri opravljanju poslov, kot tudi stroške, ki jih zaraþunavajo organizacije, ki
sodelujejo pri poslih

I.3.5

takse, davke, zavarovalne premije in podobno, ki jih plaþuje banka po nalogu
oziroma za raþun komitenta
sodne, notarske stroške, stroške pravnega zastopanja, protest, meniþno tožbo,
ipd.
stroške posebnih obrazcev v poslovanju s tujino
stroške za delo zunanjih sodelavcev
stroške izvedeniškega poroþila, strokovnega zahtevka za pridobivanje
investicijskih kreditov po predhodnem sporazumu s prosilci kredita
druge dejanske stroške, ki niso navedeni, þe je to urejeno s posebnim
sporazumom med banko in uporabnikom storitve
stroški za zavarovanje terjatev (pregled dokumentacije, vzpostavitev hipoteke itd),
þe je izvajalec pooblašþeni odvetnik - skladno z odvetniško tarifo; þe pooblašþeni
izvajalec ni odvetnik - skladno s smiselno uporabo odvetniške tarife, oboje pa
velja v kolikor ni pavšalni dogovor glede stroškov med banko in odvetnikom oz.
pooblašþenim izvajalcem za stranko ugodnejši.
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I.4

Za storitve pri deviznih poslih se nadomestila zaraþunavajo v valuti posla, pri
poslih z valutno klavzulo, ki jih banka opravlja uporabnikom v državi, se
nadomestilo, ki je izraženo v tuji valuti, zaraþunava v EUR, preraþunano po
srednjem teþaju Banke Slovenije na dan obraþuna (razen þe ni v tarifi oz.
posamezni pogodbeni dokumentaciji drugaþe doloþeno).

I.5
I.5.1

Pri prilivih iz tujine
na prehodne raþune za prilive, si banka poplaþa nadomestilo in dejanske stroške
iz priliva pred izplaþilom evrske protivrednosti konþnemu uporabniku
na devizni del transakcijskega raþuna, banka knjiži dejanske stroške priliva na
terjatveni raþun, komitent pa jih je dolžan poravnati (glej toþko 10).

I.5.2
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I.6

Pri nakazilih v tujino obraþunava banka nadomestilo in dejanske stroške
komitentom ob predložitvi naloga za izvršitev nakazila v tujino. Dejanske stroške
odliva knjiži banka na terjatveni raþun, komitent pa jih je dolžan poravnati. Pogoj
za izvršitev nakazila v tujino je zagotovljeno kritje na raþunu.

I.7

Za storitve, ki jih banka opravlja posredno prek drugih bank, se lahko dogovori z
drugimi bankami o višini in delitvi nadomestila.
Za posle, ki jih banka opravlja uporabnikom po pooblastilu drugih bank,
obraþunava nadomestilo po tej tarifi. To nadomestilo se deli med bankami po
dogovoru.
Nadomestila za vodenje garancij
Nadomestila se obraþunavajo od dneva izdaje do konca koledarskega trimeseþja
vnaprej od stanja garancije v þasu obraþuna oz. na prvi dan trimeseþja, ter nato
vsako koledarsko trimeseþje vnaprej do konca trimeseþja, ne glede na to, þe
garancija zapade pred iztekom trimeseþja.

I.8

I.9
I.9.1

I.9.2
I.9.3

Pri obraþunu nadomestila se upošteva dejansko število dni v mesecu (28, 29, 30
oz. 31 za mesec) in 360 v letu.
Pri obraþunskem obdobju nadomestila se upošteva prvi in zadnji dan obdobja. Kot
prvi dan obdobja se šteje dan izdaje garancije oz. prvi dan v koledarskem
trimeseþju (01.01., 01.04., 01.07., 01.10.). Kot zadnji dan se šteje zadnji dan
koledarskega trimeseþja (31.03., 30.06., 30.09., 31.12.).

I.9.4

Nadomestilo za vodenje garancij obraþunano v valutni klavzuli je plaþljivo v evrski
protivrednosti po srednjem teþaju Banke Slovenije na dan plaþila. Od 01.01.2007
dalje se nadomestila za vodenje garancij v tuji valuti, ki so bile izdane po
01.01.2007, zaraþunavajo v valuti posla.

I.10

Rok za plaþilo nadomestil in stroškov za pravne osebe je 8 dni od izstavitve
obraþuna v kolikor je izstavitelj banka, drugaþe skladno s pogoji izvajalca. Pregled
obraþunanih storitev za plaþilni promet s tujino se pravnim osebam pošlje prve dni
v mesecu za pretekli mesec. Banka obvešþa imetnika raþuna o spremembah
stanja na raþunu z izpiskom stanja in prometa, ki ga pošlje na naþin doloþen v
pogodbi o transakcijskem raþunu.

I.11

Fiziþnim osebam, ki so prisotne, se nadomestilo in stroški obraþunajo in jih
poravnajo takoj ob opravljeni storitvi. ýe fiziþna oseba ni prisotna, se obraþun
izstavi najkasneje v 2 delovnih dneh od nastanka dolžniško-upniškega razmerja in
ga je fiziþna oseba dolžna poravnati najkasneje v 8 dneh od dneva izstavitve
obraþuna, razen þe ni drugje v tej tarifi za posamezna nadomestila drugaþe
doloþeno ali med strankama pisno drugaþe dogovorjeno. Storitev se opravi po
plaþilu storitve.
Tujim pravnim osebam se nadomestilo za provizijo obraþunava dnevno,
nadomestilo za vodenje raþuna pa meseþno. Oboje se do 15. dne v naslednjem
mesecu poplaþa iz dobroimetja njihovega deviznega oz. evrskega raþuna.

I.12

I.13

I.14

Od dneva, ko poteþe rok za plaþilo obveznosti, zaraþunava banka za neplaþana
nadomestila zamudne obresti v višini, doloþeni s Sklepom o obrestnih merah
banke.
Pri zaraþunavanju nadomestil v %, kjer ni doloþenega minimalnega zneska, se kot
najnižji znesek uporablja znesek 2,09 EUR / 500,00 SIT, razen þe ni zakonsko
drugaþe doloþeno.
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I.15

Pri pogodbenih razmerjih v tujih valutah HUF (madžarski forint) in JPY (japonski
jen), se vse pogodbene obveznosti doloþajo in obraþunavajo v zneskih brez
decimalnih mest, pri þemer se pri zaokroževanju upošteva princip matematiþnega
zaokroževanja.

I.16

Pri preraþunu cen banþnih storitev iz evrov v tolarje je upoštevan javno objavljeni
teþaj zamenjave: 1 EUR = 239,640 SIT.
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