Dokument z informacijami o
nadomestilih
Ime ponudnika računa: UniCredit Banka Slovenija d.d.
Naziv računa: Transakcijski račun za nerezidente
Datum: 1. 11. 2018
 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 Sklepu o tarifi plačil za posle s prebivalstvom,
malimi podjetji, samostojnimi podjetniki in osebami svobodnih poklicev, Pogodbi o vodenju
transakcijskega računa in Splošnih pogojih za vodenje transakcijskega računa in
opravljanje plačilnih storitev 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
Vodenje računa
Zaprtje računa
Zagotavljanje spletnega in /
ali mobilnega bančništva

Mesečno
Skupno letno nadomestilo
Pristop
Aktivacija SMS žetona ali mžetona za vstop v spletno
banko
Aktivacija fizičnega žetona za
vstop v spletno banko
Uporaba spletne in mobilne
banke z uporabo fizičnega ali
m-žetona – mesečno
Skupno letno nadomestilo
Uporaba spletne in mobilne
banke z uporabo SMS žetona
– mesečno
Skupno letno nadomestilo

50,00 EUR
7,90 EUR
94,80 EUR
Brez nadomestila
Brez nadomestila

Brez nadomestila
9,00 EUR

0,65 EUR
7,80 EUR

1,00 EUR
12,00 EUR

Plačila (razen kartic)
Kreditno plačilo in direktna
obremenitev SEPA – v državi
in čezmejno (v valuti EUR,
SEK in RON)

Direktna obremenitev
Okence
Lastni bankomat
Bankomat drugega ponudnika
plačilnih storitev
Spletna ali mobilna banka
Trajni nalog
Okence – nujno plačilo

0,40 EUR
2,10 EUR
0,50 EUR
0,90 EUR
0,42 EUR
0,48 EUR
12,00 EUR

Spletna ali mobilna banka –
nujno plačilo
Čezmejno kreditno plačilo ne- Okence
SEPA, ostala kreditna plačila Spletna ali mobilna banka
in ostala domača kreditna Trajni nalog
plačila v tujih valutah

6,60 EUR
15,00 EUR
7,50 EUR
7,50 EUR

Kartice in gotovina
Izdaja debetne kartice
Maestro
Izdaja kreditne kartice
Mastercard
Izdaja kreditne kartice Visa
Članarina za klasično kartico
Mastercard
Članarina za zlato kartico
Mastercard
Članarina za klasično kartico
Visa
Članarina za zlato kartico
Visa
Dvig gotovine z debetno
kartico

Brez nadomestila
Brez nadomestila
Brez nadomestila
Letno

15,00 EUR

Letno

20,00 EUR

Letno

25,00 EUR

Letno
Bankomat UniCredit Bank v
Sloveniji
Bnkomat UniCredit Group
(Hrvaška, Srbija, BIH…)
Bankomat drugih bank v
Sloveniji in EU območju, kjer
je EUR plačilno sredstvo
Bankomat v tretji državi
(izven EU in v EU, kjer EUR
ni plačilno sredstvo)
POS v Sloveniji

75,00 EUR

Dvig gotovine s kreditno
kartico na bankomatu ali POS
v državi, čezmejno ali v tretji
državi
Polog gotovine [Okence –
kovanci]

Brez nadomestila
Brez nadomestila

0,65 EUR
1%, min. 2,00 EUR, max.
21,00 EUR
1%, min. 2,00 EUR, max.
21,00 EUR

5%, min. 12,00 EUR
2%, min 2,00 EUR

Prekoračitve in sorodne storitve
Prekoračitev [Nadomestilo za
izredno prekoračitev do 6
mesecev]
Prekoračitev [Nadomestilo za
izredno prekoračitev do 12
mesecev]
Prekoračitev [Nadomestilo za
izredno prekoračitev do 12
mesecev s postopnim
zniževanjem]
Prekoračitev [Nadomestilo za
oceno rizika ob odobritvi
izredne prekoračitve]

1,2%, min 10,00 EUR

2%, min. 10,00 EUR

2,5%, min. 12,00 EUR
1,5% od zneska prekoračitve

