Tarifa velja od 1.5.2022

IZVLEČEK TARIFE ZA POSLOVANJE S PREBIVALSTVOM
I.

POSLI S PREBIVALSTVOM
Storitev
Paketi (vsi vsebujejo 1 transakcijski račun)

I.A.
I.A.1.

Paket Sproščeni*,**,***

I.A.2.
I.A.3.

Paket

Aktivni**,***

Paket

Brezmejni**,***

Opombe

Cena

5,90 EUR/mesečno
8,90 EUR/mesečno
13,90 EUR/mesečno

*Ugodnost Mladi: 100% popust na mesečno namdomestilo.
**Posebna ponuba 1: Popust v višini 1,00 EUR na mesečno
nadomestilo.
***Posebna ponuba 2: Popust v višini 2,00 EUR na mesečno
nadomestilo.
Otroci in mladostniki do 18. leta starosti ter dijaki in študenti
z ali brez študentskega statusa do 27. leta starosti so
upravičeni do ugodnosti Mladi.
Starejši od 65 let so upravičeni do ugodnosti Posebna
ponudba 2.
Ugodnost Posebna ponudba 1 ali Posebna ponudba 2 se
lahko dogovori z individualnimi pogoji.
Popusti se ne seštevajo.
Paket Digitalni
Elitni Zdravnik
Osnovni plačilni račun
Osnovni plačilni račun - za prejemnike denarne socialne
pomoči in/ali varstvenega dodatka
UCB paket

I.A.4.
I.A.5.
I.A.6.
I.A.7.
I.A.8.

I.A.9.
I.A.10.
I.A.11.
I.A.11.1..
I.A.11.1.1.
I.A.11.1.2.
I.A.11.1.3.
I.A.12.
I.A.12.1.
I.A.12.1.1.
I.A.12.1.2.
I.A.12.1.3.

Ponudba veljavna za stranke, ki so pridobile bančni paket
do 30.6.2021. Bančni paketi od 1.7.2021 dalje niso več na
voljo
Brezskrbni
Osnovni
Sodobni
Sodobni Bonusiraj!
Mesečni priliv* na TRR je enak ali večji od 1000 EUR, v
naslednjem mesecu
Minimalna sredstva na vpogled v tekočem mesecu** na TRR
so enaka ali večja od 2000 EUR, v naslednjem mesecu
Mesečni priliv* na TRR je enak ali večji od 1000 EUR in
Minimalna sredstva na vpogled v tekočem mesecu** na TRR
so enaka ali večja od 2000 EUR, v naslednjem mesecu
Premium
Premium Bonusiraj!
Mesečni priliv* na TRR je enak ali večji od 1000 EUR, v
naslednjem mesecu
Minimalna sredstva na vpogled v tekočem mesecu** na TRR
so enaka ali večja od 2000 EUR, v naslednjem mesecu
Mesečni priliv* na TRR je enak ali večji od 1000 EUR in
Minimalna sredstva na vpogled v tekočem mesecu** na TRR
so enaka ali večja od 2000 EUR, v naslednjem mesecu
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0,90 EUR/mesečno
10,00 EUR/mesečno
4,90 EUR/mesečno
1,47 EUR/mesečno
1,70 EUR/mesečno

4,00 EUR/mesečno
4,99 EUR/mesečno
9,50 EUR/mesečno
9,50 EUR/mesečno
8,50 EUR/mesečno
8,50 EUR/mesečno
7,50 EUR/mesečno
12,99 EUR/mesečno
12,99 EUR/mesečno
11,99 EUR/mesečno
11,99 EUR/mesečno
10,99 EUR/mesečno

I.A.13.
I.A.14.
I.A.15.
I.A.16.
I.A.16.1.
I.A.16.1.1.
I.A.16.1.2.
I.A.16.1.3.
I.A.17.1.
I.A.17.1.1.
I.A.17.1.2.
I.A.17.1.3.

Senior
Transakcijski račun za mlade
Študentski transakcijski račun Start
Paket&Co.
Paket&Co. Bonusiraj!
Mesečni priliv* na TRR je enak ali večji od 1000 EUR, v
naslednjem mesecu
Minimalna sredstva na vpogled v tekočem mesecu** na TRR
so enaka ali večja od 2000 EUR, v naslednjem mesecu
Mesečni priliv* na TRR je enak ali večji od 1000 EUR in
Minimalna sredstva na vpogled v tekočem mesecu** na TRR
so enaka ali večja od 2000 EUR, v naslednjem mesecu
Paket&Co. Premium Bonusiraj!
Mesečni priliv* na TRR je enak ali večji od 1000 EUR, v
naslednjem mesecu
Minimalna sredstva na vpogled v tekočem mesecu** na TRR
so enaka ali večja od 2000 EUR, v naslednjem mesecu
Mesečni priliv* na TRR je enak ali večji od 1000 EUR in
Minimalna sredstva na vpogled v tekočem mesecu** na TRR
so enaka ali večja od 2000 EUR, v naslednjem mesecu

I.A.8.

* Mesečni priliv - vse prilivi na račun razen prilivov od iste
stranke znotraj UniCredit banka Slovenija d.d.
** Minimalna sredstva na vpogled v tekočem mesecu minimalna bilanca na TRR od prvega do zadnjega dneva v
mesecu
Plemeniti

I.B.

Vpogledni računi

I.B.1.
I.B.1.1.

Transakcijski račun
Otvoritev računa

I.B.1.2.
I.B.2.
I.B.2.1.
I.B.2.2.
I.B.2.2.1.
I.B.2.2.1.1.
I.B.2.2.1.2.
I.B.2.2.1.3.

I.B.3.
I.B.3.1.

*Nadomestilo velja tudi v primeru, da stranka že ima odprt
transakcijski račun, pa dodatno sklene še enega od UniCredit
Paketov za prebivalstvo ali obratno
Vodenje računa
Transakcijski račun za nerezidente
Otvoritev računa
Vodenje računa
Vodenje računa Bonusiraj!
Mesečni priliv* na TRR je enak ali večji od 1000 EUR, v
naslednjem mesecu
Minimalna sredstva na vpogled v tekočem mesecu** na TRR
so enaka ali večja od 2000 EUR, v naslednjem mesecu
Mesečni priliv** na TRR je enak ali večji od 1000 EUR in
Minimalna sredstva na vpogled v tekočem mesecu** na TRR
so enaka ali večja od 2000 EUR, v naslednjem mesecu
* Mesečni priliv - vsi prilivi na račun, razen prilivov od iste
stranke znotraj UniCredit banka Slovenija d.d.
** Minimalna sredstva na vpogled v tekočem mesecu minimalna bilanca na TRR od prvega do zadnjega dneva v
mesecu
Varčevalni račun
Otvoritev računa

1,70 EUR/mesečno
brez nadomestila
brez nadomestila
3,99 EUR/mesečno
3,99 EUR/mesečno
2,99 EUR/mesečno
2,99 EUR/mesečno
1,99 EUR/mesečno
10,00 EUR/mesečno
9,00 EUR/mesečno
9,00 EUR/mesečno
8,00 EUR/mesečno

30 EUR/mesečno

Prvi brez
nadomestila, vsak
naslednji*

30,00 EUR

1,99 EUR/mesečno
50,00 EUR
7,90 EUR/mesečno
7,90 EUR/mesečno
6,90 EUR/mesečno
6,90 EUR/mesečno
5,90 EUR/mesečno

brez nadomestila
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I.B.3.2.
I.B.4.
I.B.4.1.
I.B.4.2.
I.B.5.
I.B.5.1.
I.B.5.2.
I.B.6.
I.B.6.1.
I.B.7.
I.B.7.1.
I.B.8.
I.B.8.1.
I.B.9.
I.B.9.1.

I.B.10.
I.B.10.1.

I.B.11.
I.B.11.1.

I.B.12.

I.B.13.
I.B.14.
I.B.15.
I.B.16.

Vodenje računa
Varčevalni račun za mlade
Otvoritev računa
Vodenje računa
MULTI varčevalni račun
Otvoritev računa
Vodenje računa
Hranilna knjižica - ni več del ponudbe
Vodenje računa
Depozitni transakcijski račun* - ni več del ponudbe
Vodenje računa
* Samo za depozitne transakcije
Depozitni transakcijski račun za nerezidente* - ni več del
ponudbe
Vodenje računa
* Samo za depozitne transakcije
Nadomestila za aktivnosti vodenja visokih stanj sredstev v
valuti EUR
Za povprečno mesečno stanje nad 100.000,00 EUR na vseh
transakcijskih računih
Način izračuna:
letna stopnja nadomestila 0,48% x povprečno mesečno
stanje denarnih sredstev na transakcijskih računih v valuti
EUR nad mejnim zneskom 100.000,00 EUR x dejansko št. dni
v mesecu/360
Nadomestila za upravljanje povprečnega mesečnega
stanja v valuti EUR
Za povprečno mesečno stanje nad 100.000,00 EUR na vseh
varčevalnih računih odprtih po 1.5.2022
Način izračuna:
letna stopnja nadomestila 0,48% x povprečno mesečno
stanje denarnih sredstev na varčevalnih računih v valuti EUR
nad mejnim zneskom 100.000,00 EUR x dejansko št. dni v
mesecu/360
Nadomestila za upravljanje povprečnega mesečnega
stanja v valuti EUR
Za povprečno mesečno stanje nad 100.000,00 EUR na vseh
depozitih sklenjenih po 1.5.2022
Način izračuna:
letna stopnja nadomestila 0,48% x povprečno mesečno
stanje denarnih sredstev na depozitih v valuti EUR nad
mejnim zneskom 100.000,00 EUR x dejansko št. dni v
mesecu/360
Vplačilo/izplačilo efektive
Znesek v višini nad
3.000,00 EUR oz.
protivrednost v
drugih valutah je
potrebno naročiti 3
delovne dni pred
izplačilom
Zapiranje računa
Blokada računa
Prejem in obdelava sodnega sklepa in naloga drugih
državnih organov ter izvršnice
Končna izvršitev sodnega sklepa in naloga drugih državnih
organov ter izvršnice (poplačilo terjatev)

brez nadomestila
brez nadomestila
brez nadomestila
brez nadomestila
brez nadomestila
brez nadomestila
brez nadomestila

brez nadomestila

0,04% mesečno/0,48%
letno

0,04% mesečno/0,48%
letno

0,04% mesečno/0,48%
letno

brez nadomestila

brez nadomestila
15,00 EUR
25,00 EUR
25,00 EUR
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I.B.17.
I.B.18.

Strošek umika sodnega sklepa in naloga drugih državnih
organov ter izvršnice
Izvršitev sklepa o dedovanju - cena za dediča (največ v
višini razpoložljivega stanja na računu)

5,00 EUR
15,00 EUR

I.C.

Plačilni promet

I.C.1.

Čezmejne neregulirane plačilne transakcije, ostale plačilne
transakcije in ostale domače plačilne transakcije v tujih
valutah - Odlivi
Kreditno plačilo na bančnem okencu (storitev je na voljo
samo za komitente banke)
Kreditno plačilo preko spletne ali mobilne banke
Trajni nalog
Domače in čezmejne regulirane plačilne transakcije standardni nalog v valuti EUR, SEK in RON znotraj EGP Odlivi
Direktna bremenitev SEPA (SDD)
Kreditno plačilo na bančnem okencu (storitev je na voljo
samo za komitente banke)
Kreditno plačilo iz naslova sklepov o izvršbi
Kreditno plačilo na UCB bankomatu s čitalnikom položnic
Kreditno plačilo na bankomatu druge banke s čitalnikom
položnic
Kreditno plačilo preko spletne ali mobilne banke
Trajni nalog
Takojšnje kreditno plačilo Flik
Takojšnje kreditno plačilo*
*možna oddaja naloga le preko tretjih ponudnikov plačilnih
storitev
Domače in čezmejne regulirane plačilne transakcije - nujni
nalog v valuti EUR, SEK in RON znotraj EGP - Odlivi
Kreditno plačilo preko spletne ali mobilne banke
Kreditno plačilo na bančnem okencu (storitev je na voljo
samo za komitente banke)
Izjeme
Kreditno plačilo v dobro računa za humanitarne namene
Brez nadomestila za
gotovinske in
negotovinske naloge

I.C.1.1.
I.C.1.2.
I.C.1.3.
I.C.2.
I.C.2.1.
I.C.2.2.
I.C.2.3.
I.C.2.4.
I.C.2.5.
I.C.2.6.
I.C.2.7.
I.C.2.8.
I.C.2.9.
I.C.3.
I.C.3.1.
I.C.3.2.
I.C.4.
I.C.4.1.

I.C.4.2.
I.C.4.3.

Plačilo pogodbenikom
OUR stroški drugih bank ob predložitvi plačilnega naloga z
opcijo stroškov OUR (velja le za ostale plačilne transakcije)

I.C.4.4.

NON STP stroški drugih bank ob predložitvi plačilnega naloga
z nepopolnimi ali nepravilnimi podatki

I.C.4.5.

Nakazila v tujino preko posredniške banke
Banka bo za znesek prenosne provizije, ki jo bo po izvršitvi
plačila zaračunala posredniška banka, naknadno bremenila
TRR plačnika

15,00 EUR
7,50 EUR
7,50 EUR

0,40 EUR
2,10 EUR
5,50 EUR
0,50 EUR
0,90 EUR
0,42 EUR
0,48 EUR
brez nadomestila
brez nadomestila

6,60 EUR
12,00 EUR
brez nadomestila

2,00 EUR
Po vsakokratni
veljavni tarifi druge
banke
Po vsakokratni
veljavni tarifi druge
banke
Po vsakokratni
veljavni tarifi druge
banke
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I.C.5.
I.C.5.1.
I.C.5.2.
I.C.6.
I.C.6.1.
I.C.6.2.

I.C.7.
I.C.8.
I.C.8.1.

I.D.

Plačnika stroškov v zvezi s plačilno transakcijo določa izbrana
vrsta stroškov v plačilnem nalogu (OUR, SHA ali BEN): - opcija
OUR pomeni, da stroške banke plačnika, morebitnih
posredniških bank in banke prejemnika plača plačnik. Banka
za stroške tujih bank bremeni plačnika po prejemu obvestila
tujih bank o višini stroškov.
- opcija SHA pomeni, da stroške plačnikove banke plača
plačnik, stroške prejemnikove banke in morebitne stroške
posredniških bank pa plača prejemnik plačila. Morebitni
stroški posredniških bank se odtegnejo od zneska plačila.
- opcija BEN pomeni, da stroške banke plačnika, morebitnih
posredniških bank in banke prejemnika plača prejemnik
plačila. Stroški banke plačnika in morebitni stroški
posredniških bank se odtegnejo od zneska plačila.
V primeru, da plačnik v plačilnem nalogu ne navede
odgovorne stranke za poravnavo stroškov plačila, banka za
obračun provizije uporabi opcijo SHA.
V primeru vračila obdelanega in najavljenega naloga za
plačilo v tujino na zahtevo komitenta je banka upravičena do
nadomestila v višini transferne provizije, kar pomeni, da se
vplačana provizija ne vrača.
Prilivi
Mednarodni priliv
Domači / čezmejni priliv
Poizvedbe v plačilnem prometu
Strošek poizvedbe
Strošek poizvedbe druge banke
Po vsakokratni
veljavni tarifi druge
banke
Za morebitne stroške poizvedbe drugih bank, ki bi naatali ob
poizvedbi, bo banka za znesek provizije druge banke
naknadno bremenila TRR plačnika
Negotovinske konverzije (uporabljajo se nakupni in
prodajni tečaji iz tečajne liste za prebivalstvo)
Tuj plačilni promet, prilivi namenjeni koristnikom pri
drugih bankah v državi
Druge plačilne transakcije za potrošnike
po nalogu
Plačila predstavljajo priliv sredstev iz tujine za potrošnika v
Sloveniji, če so navodila tuje banke taka, da posredniški
ponudnik plačilnih storitev prenese sredstva na določeno
drugo slovensko banko – prejemnikovega ponudnika plačilnih
storitev

brez nadomestila
brez nadomestila
17,50 EUR

brez nadomestila

0,15 EUR

Gotovina

I.D.1.

Odkup in prodaja tuje valute (uporabljajo se menjalniški
tečaji) - storitev je za nekomitente banke na voljo do
zneska 1.000,00 EUR
I.D.2.
Menjava gotovine med kovanci in bankovci
I.D.3.
Polog kovancev*
* pologi kovancev na račune znotraj paketa Palček in Car se ne zaračunajo
I.E.

Prekoračitev

I.E.1.
I.E.2.

Odobritev in strošek ocene rizika pri osnovni prekoračitvi
Odobritev in strošek ocene rizika pri izredni prekoračitvi v
znesku vključno do višine določene z bančnim paketom

brez nadomestila
2,50%, min. 6,00 EUR
2,00%, min. 2,00 EUR

brez nadomestila
brez nadomestila
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I.E.3.

Odobritev izredne prekoračitve v v znesku nad višino
določeno z bančnim paketom do 6 mesecev*
Odobritev izredne prekoračitve v znesku nad višino
določeno z bančnim paketom do 12 mesecev*
Odobritev izredne prekoračitve v znesku nad višino določeno z
bančnim paketom do 12 mesecev s postopnim zniževanjem*
Strošek ocene rizika ob odobritvi Izredne prekoračitve v
znesku nad višino določeno z bančnim paketom*
Pisno opozorilo o prekoračitvi**
1. Opomin**
2. Opomin**
Odpoved od pogodbe
*stroški se zaračunajo za celoten znesek prekoračitve
**do višine zamudnih obresti

I.E.4.
I.E.4.1.
I.E.5.
I.E.6.
I.E.7.
I.E.8.
I.E.9.

I.F.

Kartično poslovanje

I.F.1.
I.F.1.1.
I.F.1.2.
I.F.1.3.
I.F.1.4.
I.F.1.5.
I.F.1.6.
I.F.1.7.

MasterCard
Klasična kartica
Zlata kartica
Gotovinski dvig na bankomatih ali POS (Slovenija, tujina)
Blokada kartice
Ponovna izdelava obvestila o prometu
Ukinitev limita na kartici
Predčasna zamenjava kartice (Fizična poškodba kartice,
sprememba priimka in imena)
Prenos denarja na TRR na zahtevo stranke
Začasna sprememba limita
Stalna sprememba limita
Nujno naročilo kartice
Ponovna dodelitev osebnega gesla - PIN
Sprememba osebne številke - PIN na bankomatih UniCredit
Bank v Sloveniji
Sprememba osebne številke - PIN na bankomatih drugih bank
v Sloveniji in bankomatih v tujini
Vpogled v stanje na bankomatih UniCredit Bank v Sloveniji
Vpogled v stanje na bankomatih drugih bank v Sloveniji in
bankomatih v tujini
Nakup na obroke: strošek obroka

I.F.1.8.
I.F.1.9.
I.F.1.10.
I.F.1.11.
I.F.1.12.
I.F.1.13.
I.F.1.14.
I.F.1.15.
I.F.1.16.
I.F.1.17.
I.F.2.
I.F.2.1.
I.F.2.2.
I.F.2.3.
I.F.2.4.
I.F.2.5.
I.F.2.6.
I.F.2.7.
I.F.2.8.
I.F.2.9.
I.F.2.10.
I.F.2.11.

VISA
Klasična kartica
Zlata kartica
Zlata ZZS-UniCredit kartica
Gotovinski dvig na bankomatih ali POS (Slovenija, tujina)
Blokada kartice
Ponovna izdelava obvestila o prometu
Ukinitev limita na kartici
Predčasna zamenjava kartice (Fizična poškodba kartice,
sprememba priimka in imena)
Fotokopija potrdila o nakupu
Prenos denarja na TRR na zahtevo stranke
Začasna sprememba limita

1,20%, min. 10,00 EUR
2,00%, min.10,00 EUR
2,50%, min.12,00 EUR
1,5% od zneska
prekoračitve
2,50 EUR
5,00 EUR
5,00 EUR
5,00 EUR

15,00 EUR/letno
20,00 EUR/letno
5%, min. 12 EUR
20,00 EUR
10,00 EUR
20,00 EUR
12,00 EUR
5%, min. 12 EUR
4,00 EUR
4,00 EUR
10,00EUR
10,00 EUR
brez nadomestila
0,45 EUR
brez nadomestila
0,45 EUR
1,80 EUR

25,00 EUR/letno
75,00 EUR/letno
50,00 EUR/letno
5%, min. 12 EUR
20,00 EUR
10,00 EUR
20,00 EUR
12,00 EUR
6,00 EUR
5%, min. 12 EUR
4,00 EUR
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I.F.2.12.
I.F.2.13.
I.F.2.14.
I.F.2.15.
I.F.2.16.
I.F.2.17.
I.F.2.18.
I.F.3.
I.F.3.1.
I.F.3.2.

Stalna sprememba limita
Nujno naročilo kartice
Ponovna dodelitev osebnega gesla - PIN
Sprememba osebne številke - PIN na bankomatih UniCredit
Bank v Sloveniji
Sprememba osebne številke - PIN na bankomatih drugih bank
v Sloveniji in bankomatih v tujini
Vpogled v stanje na bankomatih UniCredit Bank v Sloveniji
Vpogled v stanje na bankomatih drugih bank v Sloveniji in
bankomatih v tujini
Maestro / Debetna kartica Mastercard
Gotovinski dvig na bankomatih UniCredit Bank v Sloveniji
Gotovinski dvig na bankomatih v skupini UniCredit Group
(Hrvaška, Srbija, BIH...)
Gotovinski dvig na bankomatih drugih bank v Sloveniji in EU
območju izven Slovenije, kjer je EUR ali RON ali SEK plačilno
sredstvo na vseh transakcijskih računih in paketih razen v
paketu Digitalni
Gotovinski dvig na bankomatih drugih bank v Sloveniji in EU
območju izven Slovenije, kjer je EUR ali RON ali SEK plačilno
sredstvo v paketu Digitalni
Gotovinski dvig na bankomatih v tujini izven EU in v EU
območju, kjer EUR ni plačilno sredstvo razen RON in SEK

I.F.3.3.

I.F.3.4.
I.F.3.5.
I.F.3.6.

Gotovinski dvig na POS v Sloveniji

I.F.3.7.

I.F.4.
I.F.4.1.
I.F.4.2.

Vpogled v stanje na osebnem računu na bankomatu drugih
bank v Sloveniji
Blokada kartice
Ponovna dodelitev osebnega gesla - PIN
Predčasna zamenjava kartice
Sprememba osebne številke - PIN na bankomatih UniCredit
Bank v Sloveniji
Sprememba osebne številke - PIN na bankomatih drugih bank
v Sloveniji in bankomatih v tujini
Varnostno SMS sporočilo
Mesečna naročnina - obveščanje po eni kartici
Mesečna naročnina - obveščanje po dodatni kartici

I.G.

Elektronsko bančništvo

I.G.1.

Pristopnina k storitvam spletnega in mobilnega
bančništva
Aktivacija SMS žetona ali m-žetona za vstop v spletno
banko
Aktivacija fizičnega žetona za vstop v spletno banko
Nadomestni fizični žeton za uporabo spletnega bančništva
Blokada spletne in/ali mobilne banke
Strošek vzdrževanja storitev spletnega in mobilnega
bančništva
Z uporabo fizičnega ali m-žetona
Z uporabo SMS žetona
Ponovna aktivacija m-žetona v primeru zaklepa osebnega
gesla PIN

I.F.3.9.
I.F.3.10.
I.F.3.11.
I.F.3.12.
I.F.3.13.

I.G.2.
I.G.3.
I.G.4.
I.G.5.
I.G.6.
I.G.6.1
I.G.6.2
I.G.7.

4,00 EUR
10,00EUR
10,00 EUR
brez nadomestila
0,45 EUR
brez nadomestila
0,45 EUR

brez nadomestila
brez nadomestila
0,65 EUR
0,90 EUR
1%, min. 2,00 EUR, max.
21 EUR
1%, min. 2,00 EUR, max.
21 EUR
0,33 EUR
20,00 EUR
10,00 EUR
12,00 EUR
brez nadomestila
0,45 EUR
1,20 EUR
0,70 EUR

brez nadomestila
brez nadomestila
9,00 EUR
15,00 EUR
brez nadomestila
0,65 EUR/mesečno
1,00 EUR/mesečno
brez nadomestila
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I.G.8.

I.G.10.
I.G.11.
I.G.12.

Ponovna aktivacija mobilne banke v primeru zaklepa
osebnega gesla PIN
Pristopnina in registracija v Flik*
*Pogoj je uporaba spletnega ali mobilnega bančništva
Strošek vzdrževanja storitev Flik
Blokada in/ali izbris uporabnika iz Flik
Blokada in/ali izbris uporabnikovih naprav iz Flik

I.H.

Krediti

I.H.1.

Stroški obdelave

I.H.1.1.
I.H.1.1.1.
I.H.1.1.1.1
I.H.1.1.1.2
I.H.1.1.2.
I.H.1.1.2.1
I.H.1.1.2.2

Potrošniški kredit
kredit v domači valuti
komitent
do 60 mesecev
od 61 do 120 mesecev
nekomitent
do 60 mesecev
od 61 do 120 mesecev

350,00 EUR
350,00 EUR

I.H.1.2.
I.H.1.2.1.
I.H.1.2.1.1
I.H.1.2.2.
I.H.1.2.2.1

Hitri potrošniški kredit
komitenti
do 60 mesecev
nekomitenti
do 60 mesecev

100,00 EUR

I.H.1.3.

Krediti za nepremičnine NAMENSKI
kredit v domači valuti
komitenti
do 360 mesecev
nekomitenti
do 360 mesecev

I.G.9.

I.H.1.3.1.
I.H.1.3.1.1
I.H.1.3.2.
I.H.1.3.2.1
I.H.1.4.
I.H.1.4.1.
I.H.1.4.1.1
I.H.1.4.2.
I.H.1.4.2.1

Krediti za nepremičnine NENAMENSKI/GOTOVINSKI
kredit v domači valuti
komitenti
do 180 mesecev
nekomitenti
do 180 mesecev

I.H.1.5.

Refinanciranje kredita ob dospelosti z najemom novega
kredita

I.H.2.

Mesečni strošek vodenja potrošniškega kredita*
(* Nadomestilo se ne zaračuna v primeru kredita za
nepremičnino, kredita za financiranje nepremičnin)
** Velja v času akcije do preklica

brez nadomestila
brez nadomestila
brez nadomestila
brez nadomestila
brez nadomestila

450,00 EUR
450,00 EUR

200,00 EUR

700,00 EUR
900,00 EUR

700,00 EUR
900,00 EUR
stroški odobritve kredita
po tarifi banke
0,00 EUR**
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I.H.3.

Predčasno vračilo kredita delno ali v celoti (veljavno za
vse vrste kreditov)

I.H.4.

Strošek izdaje pisnega potrdila o stanju kredita

I.H.5.
I.H.5.1.
I.H.5.1.1
I.H.5.1.2
I.H.5.1.3
I.H.5.1.4

Stroški ocene rizika kreditne sposobnosti komitenta:
Potrošniški krediti
od 3 do 12 mesecev
od 13 do 36 mesecev
od 37 do 60 mesecev
od 61 do 84 mesecev
* Velja v času akcije od preklica

I.H.5.2.

Krediti za nepremičnine NAMENSKI

od zneska kredita:
Zelena cona: 2,00%
Rdeča cona: 2,00%

I.H.5.3.

Krediti za nepremičnine NAMENSKI - gradnja, adaptacija,
…

od zneska kredita:
Zelena cona: 2,00%
Rdeča cona: 2,00%

I.H.6.

Spremembe
Za vse vrste kreditov in načine zavarovanja
Stroški spremembe kreditnih pogojev na željo kreditojemalca
- znižanje obrestne mere
Stroški vseh ostalih sprememb kreditnih pogojev na željo
kreditojemalca - npr. odlog odplačevanja kredita-moratorij,
podaljšanje/skrajšanje dobe odplačevanja kredita,
sprememba na zavarovanju kredita, idr.
Stroški spremembe načina odplačila kredita na na željo
kreditojemalca

I.H.6.1.
I.H.6.2.

I.H.6.3.
I.H.7.
I.H.7.1.
I.H.7.2.
I.H.7.3.
I.H.7.4.
I.H.7.5.

Stroški opominov
Prvi opomin
Drugi opomin domača valuta in valutna klavzula **
Drugi opomin tuja valuta CHF **
Tretji in vsi naslednji opomini domača valuta in valutna
klavzula**
Tretji in vsi naslednji opomin tuja valuta CHF**

I.H.8.
I.H.8.1.
I.H.8.2.

Strošek izdaje zemljiškoknjižnega dovolila
krediti v domači valuti in z valutno klavzulo
krediti v tuji valuti CHF

I.H.9.

Stroški za zavarovanje terjatev (če je izvajalec banka)

- skladno z določili
kreditne pogodbe
- v primeru, da
kreditna pogodba
višine nadomestila
ne določa in se
sklicuje na tarifo
banke, se
nadomestilo določi v
skladu z veljavnim
zakonom, ki ureja
potrošniške kredite
20,00 EUR

0,00 EUR*
0,00 EUR*
0,00 EUR*
0,00 EUR*

400,00
CHF
150,00
CHF

350,00 EUR
100,00 EUR

brez nadomestila

brez nadomestila
10,00 EUR
12,00 CHF
20,00 EUR
24,00 CHF

50,00 EUR
67,00 CHF
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I.H.9.1.

vpis hipotek, preverjanje dokumentacije, ipd.

I.H.9.2.

Poleg navedenih stroškov in nadomestil in stroškov pod tč.
I.H. banka oz. izvajalec komitenta obremeni tudi z dejanskimi
stroški (zemljiško-knjižni izpisek, izpis iz sodnega registra idr.)

I.J.

Vzajemni skladi Amundi

I.J.1.
I.J.2.

Vstopni stroški
Izstopni stroški
* Višina vstopnih stroškov je odvisna od vrste investicijskega
sklada in zneska naložbe

I.K.

Druge storitve

I.K.1.
I.K.2.
I.K.3.
I.K.4.
I.K.5.
I.K.6.
I.K.7.
I.K.8.
I.K.9.
I.K.10.
I.K.11.
I.K.12.
I.K.13.
I.K.14.
I.K.15.
I.K.16.

Ročno trajno pooblastilo
Pošiljanje izpiska v Sloveniji
Pošiljanje izpiska v tujino
Izdaja potrdila o stanju in prometu
Izdaja potrdila o prilivih za 3 mesece
Izdaja potrdila o prilivih za 6 mesecev
Izdaja potrdila o prilivih za 12 mesecev
Izdaja potrdila o plačilu plačilnih nalogov
Otvoritev trajnika
Sprememba trajnika
Ukinitev trajnika
Obvestilo o Zavrnitvi plačilnega naloga
Preklic izvršitve direktne bremenitve po poteku rokov
Ročni preklic plačilnega naloga pred izvršitvijo
Konverzija za pokritje obveznosti iz naslova deviznega kredita
Predčasna prekinitev vezanega depozita

I.L.

Ostalo

I.L.1.
I.L.1.1.
I.L.1.2.
I.L.1.3.
I.L.2.
I.L.2.1.
I.L.2.2.
I.L.3.
I.L.4.
I.L.5.

Uporaba telefona (1 min)
v omrežni skupini poslovne enote
izven omrežne skupine poslovne enote
tujina
Uporaba telefaxa (od strani)
v državi
tujina
Fotokopiranje dokumentov
Pomoč pri izpolnjevanju dokumentov - prevajanje (1 stran)
Izračun obresti, ki niso predmet bančnega poslovanja

I.L.6.

Izdelava duplikatov, prepisov, izpiskov, kartic, mikrofilmskih
izpisov, dokumentov in potrdil na željo uporabnika
Pošiljanje vrednostnega pisma
Spremstvo in prevozi gotovine

I.L.7.
I.L.8.

max. po smiselni uporabi
postavk odvetniške tarife

Do največ 3,5%*
brez nadomestila

2% od zneska
privarčevanih
sredstev (glavnica +
obresti) na dan
razvezave depozita

3,00 EUR
brez nadomestila
8,00 EUR
6,00 EUR
11,00 EUR
22,00 EUR
30,00 EUR
2,00 EUR
1,10 EUR
0,60 EUR
brez nadomestila
2,70 EUR
2,70 EUR
2,70 EUR
5,00 EUR
min 80,00 EUR

0,21 EUR
0,42 EUR
1,04 EUR
0,83 EUR
2,09 EUR
0,20 EUR / stran
7,00 EUR
0,10 EUR od vrstice, min.
2,09 EUR
3,00 EUR / stran
0,83 EUR + PTT stroški

UniCredit Banka Slovenija d.d.
Ameriška ulica 2
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 5876 600
Faks: +386 1 5876 684

Registrirana pri Okrožnem sodišču v
Ljubljani št.reg.vl. 1/10521/00, Osnovni
kapital družbe 20.383.764,81 EUR, Matična
številka 5446546000, ID številka za DDV
SI59622806, Transakcijski račun (IBAN)
SI56 2900 0190 0030 037, Swift: BACXSI22.

10

I.L.9.
I.L.9.1.
I.L.9.2.

I.L.9.3.
I.L.9.4.

I.L.10.
I.L.11.
I.L.11.1.

I.L.11.2.

I.L.11.3.

- na željo stranke
- za zneske, večje od 15.022,53 EUR
- za zneske, vezane nad 12 mesecev
Izdaja izpiska o stanju in prometu na računih komitenta
Izpis stanja na računih komitenta na zadnji dan v mesecu (za
transakcijski račun, račun kredita, račun depozita itd.), ki ga
pripravi banka
Priprava izpisa stanja na računih komitenta na zadnji dan v
mesecu (za transakcijski račun, račun kredita, račun depozita
itd.), na podlagi predloženega izpisa komitenta ali zahteve, ki
jo predloži komitent
Izpis stanja na računih komitenta na določen dan med letom
(za transakcijski račun, račun kredita, račun depozita itd.), ki
ga na zahtevo komitenta pripravi banka
Izpis stanja na računih komitenta na določen dan in prometa
ter drugih podatkov v zvezi s poslovanjem na računih ( za
transakcijski račun, račun kredita,računov in stroškov račun
depozita itd.), ki ga na zahtevo komitenta pripravi banka
Izdelava tripartitnih in ostalih pogodb
Tarifa za obračun poizvedb
Tarifa za poizvedbo se zaračuna v primerih, ko poizvedovalec
zakonsko ni oproščen plačila storitve.
Poizvedbe o računih
- poizvedba o računih ene osebe
- poizvedba o računih dveh do deset oseb
- poizvedba o računih enajstih in več osebah
Poizvedbe o dokumentaciji in transakcijah
Materialni in direktni stroški, ki nastanejo s posredovanjem
podatkov v zvezi s poizvedbami o dokumentaciji in
transakcijah, se zaračunavajo po že veljavnem tarifniku pod
točko VII. Ostale storitve (fotokopija dokumenta 0,19 EUR od
strani, izdelava prepis
Storitev se opravi takoj po prejemu potrdila o plačilu storitve.

41,73 EUR
33,38 EUR
brez nadomestila
brez nadomestila
od 50,00 EUR do 250,00
EUR
10,43 EUR do 41,73 EUR
Odvisno od števila
računov in stroškov
ter dela priprave

20,86 EUR do 208,65
EUR
41,73 EUR

12,52 EUR
18,78 EUR
25,04 EUR
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