Dokument z informacijami o nadomestilih
Ime ponudnika računa: Gorenjska banka d.d., Kranj
Naziv računa: Osebni transakcijski račun nerezidenta
Datum: 01.08.2020

 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 Tarifi nadomestil za storitve Gorenjske
banke d.d., Kranj, Obrestnih merah za poslovanje na osebnem računu za potrošnike in
Splošnih pogojih o opravljanju plačilnih storitev za potrošnike oziroma v drugih
relevantnih dokumentih.
 Glosar izrazov, ki se uporabljajo v tem dokumentu, se nahaja na dnu tega dokumenta.

Storitev

Nadomestilo

Splošne storitve, vezane na račun
Vodenje računa

Mesečno
Skupno letno nadomestilo

Odprtje računa
Zaprtje računa
Zagotavljanje
spletnega/mobilnega
bančništva [Pristop]

(po preteku 6 mesecev)
Pristopnina (vključuje
certifikat na disku, veljavnost
4 leta)

Zagotavljanje
spletnega/mobilnega
bančništva [Uporaba]

Mesečno nadomestilo za
uporabo Linka
Skupno letno nadomestilo

2,99 EUR
35,88 EUR
10,00 EUR
Brez nadomestila

15,00 EUR

0,92 EUR
11,04 EUR

Plačila (razen kartic)
Kreditno plačilo

Okence
Interno [med računi
občanov]
Interno - malo [do 50.000
EUR na račun pravne
osebe]
Interno – veliko [nad
50.000 EUR na račun
pravne osebe]
Eksterno - malo [do 50.000
EUR]
Eksterno - veliko [nad
50.000 EUR]
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Brez nadomestila

1,99 EUR

6,50 EUR
1,99 EUR
6,50 EUR

Eksterno malo [do 50.000
EUR - nujni nalog]
Čezmejno ne-SEPA
Na lastnem bankomatu [preko
depozitne enote]
Interno [med računi
občanov]
Interno – malo [do 50.000
EUR na račun pravne
osebe]
Interno – veliko [nad
50.000 EUR na račun
pravne osebe]
Eksterno - malo [do 50.000
EUR]
Eksterno - veliko [nad
50.000 EUR]
Elektronska/Mobilna banka
Interno [med računi
občanov]
Interno – malo [do 50.000
EUR na račun pravne
osebe]
Interno – veliko [nad
50.000 EUR na račun
pravne osebe]
Eksterno - malo [do 50.000
EUR]
Eksterno - veliko [nad
50.000 EUR]
Eksterno malo [do 50.000
EUR - nujni nalog]
Čezmejno ne-SEPA

Direktna obremenitev
[SEPA DD]
Trajni nalog [Interni trajni
nalog]
Trajni nalog [Eksterni trajni
nalog]

UPN (optično čitljivi podatki)
[na lastnem bankomatu do
1.000 EUR]
UPN (optično čitljivi podatki)
[na bankomatu drugega
ponudnika plačilnih storitev
do 1.000 EUR]

Ni na voljo
0,12% (min 8,85 EUR,
max 185,00 EUR)

Brez nadomestila

1,99 EUR

6,50 EUR
1,99 EUR
6,50 EUR

Brez nadomestila

0,39 EUR

0,39 EUR
0,39 EUR
0,39 EUR
Ni na voljo
0,12% (min 8,85 EUR,
max 185,00 EUR)

0,53 EUR

Ni na voljo
0,29 EUR
Brez nadomestila
0,29 EUR

Kartice in gotovina
Izdaja debetne kartice
Izdaja kreditne kartice
Članarina [Članarina za zlato
MasterCard kartico]
Letno

Brez nadomestila
Ni na voljo
Ni na voljo

2

Članarina [Članarina za klasično
MasterCard kartico]
Letno
Dvig gotovine
Okence
Z debetno kartico na lastnem
bankomatu
Z debetno kartico na
bankomatu ali okencu drugega
ponudnika plačilnih storitev [v
Sloveniji in državah EU v EUR,
SEK ali RON]
Z debetno kartico na
bankomatu ali okencu v tretji
državi [v valuti, ki ni EUR, SEK
ali RON]
S kreditno kartico

Ni na voljo
Brez nadomestila
Brez nadomestila

0,52 EUR

1,00%, min 2,73 EUR
Ni na voljo

Prekoračitve in sorodne storitve
Prekoračitev [Dovoljeni izredni
limit na TRR za dobo do 6
mesecev]
Prekoračitev [Dovoljeni izredni
limit na TRR za dobo od 6 do 12
mesecev]

Ni na voljo

Ni na voljo

Standardizirani izrazi na ravni Evropske unije:
IZRAZ
Vodenje računa
Izdaja debetne kartice
Izdaja kreditne kartice

Prekoračitev

Kreditno plačilo
Trajni nalog
Direktna obremenitev

Dvig gotovine

OPREDELITEV
Ponudnik računa upravlja račun, da ga stranka lahko koristi.
Ponudnik računa izda plačilno kartico, povezano z računom stranke. Znesek vsake
transakcije, izvedene s kartico, se trga neposredno in v celoti s strankinega računa.
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.
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.
Ponudnik računa po navodilih stranke nakaže denar z računa stranke na drug
račun.
Ponudnik računa po navodilih stranke redno nakazuje fiksen znesek z računa
stranke na drug račun.
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.
Stranka lahko s svojega računa dvigne gotovino.
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