TARIFA NADOMESTIL ZA PLAČILNE STORITVE ZA POTROŠNIKE

Osebni računi
CENA

ROK OBRAČUNA

Odprtje drugega osebnega računa

31,00 EUR

ob odpiranju

Odprtje vsakega naslednjega osebnega računa (tretji, četrti…)

48,00 EUR

ob odpiranju

9,00 EUR

ob zamenjavi

10,00 EUR

ob odpiranju oz.
spremembi

10,00 EUR

ob odpiranju

2,35 EUR

enkrat mesečno

4,49 EUR

enkrat mesečno

1,50 EUR

enkrat mesečno

1,10 EUR

enkrat mesečno

4,90 EUR

enkrat mesečno

1,47 EUR

enkrat mesečno

3,99 EUR

enkrat mesečno

4,99 EUR

enkrat mesečno

7,99 EUR

enkrat mesečno

12,99 EUR

enkrat mesečno

7,00 EUR

ob zaprtju računa

Zamenjava knjižice pri osebnem računu s knjižico
Odprtje depozitnega osebnega računa (v kolikor gre za edini in prvi osebni
račun v banki, sicer se obračuna po točki Odprtje drugega osebnega
računa). Nadomestilo banka zaračuna tudi ob spremembi kateregakoli OSR
v depozitni OSR.
Odprtje osebnega računa nerezidenta (razen za osnovni plačilni račun
nerezidenta)
Vodenje osebnega računa (mesečni stroški vodenja računa se obračunajo v
sorazmernem deležu, glede na število dni)
Vodenje osebnega računa nerezidenta (mesečni stroški vodenja računa se
obračunajo v sorazmernem deležu, glede na število dni)
Vodenje osebnega računa s knjižico (mesečni stroški vodenja računa se
obračunajo v sorazmernem deležu, glede na število dni)
Vodenje depozitnega osebnega računa s pošiljanjem izpiskov. Brez
pošiljanja izpiskov se vodenje ne zaračunava (za osebni dvig in
uporabnikom spletne banke Link), (mesečni stroški vodenja računa se
obračunajo v sorazmernem deležu, glede na število dni)
Vodenje osnovnega plačilnega računa
V nadomestilo je poleg odpiranja, vodenja in zapiranja osebnega računa
vključenih prvih osem transakcij iz naslova: domačih in čezmejnih direktnih
obremenitev, trajnih nalogov in kreditnih plačil v skladu s 182. členom
ZPlaSSIED in ostalimi povezanimi podzakonskimi akti.
Vodenje osnovnega plačilnega računa za upravičence do denarne socialne
pomoči in/ali varstvenega dodatka, ki se izkažejo z ustrezno odločbo CSD,
za čas veljavnosti odločbe.
V nadomestilo je poleg odpiranja, vodenja in zapiranja osebnega računa
vključenih prvih osem transakcij iz naslova: domačih in čezmejnih direktnih
obremenitev, trajnih nalogov in kreditnih plačil v skladu s 182. členom
ZPlaSSIED in ostalimi povezanimi podzakonskimi akti.
Vodenje MINI paketnega osebnega računa (mesečni stroški vodenja računa
se obračunajo v sorazmernem deležu, glede na število dni)
Vodenje STANDARD paketnega osebnega računa (mesečni stroški vodenja
računa se obračunajo v sorazmernem deležu, glede na število dni)
Vodenje SUPER paketnega osebnega računa (mesečni stroški vodenja
računa se obračunajo v sorazmernem deležu, glede na število dni)
Vodenje TOP paketnega osebnega računa (mesečni stroški vodenja računa
se obračunajo v sorazmernem deležu, glede na število dni)
Zapiranje katerega koli osebnega računa na zahtevo uporabnika
pred potekom 6 mesecev od sklenitve pogodbe, razen osnovnega
plačilnega računa
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Preklic veljavnosti in blokada knjižice na osebnem računu
ter zamenjava z novo knjižico

9,70 EUR

ob transakciji

19,50 EUR

ob transakciji

1,30 EUR

ob transakciji

2,50 EUR/stran

ob transakciji

3,00 EUR/stran

ob transakciji

Blokiranje osebnih in varčevalnih računov
Ponovna izdaja izpiska v fizični obliki
Ponovno izredno pošiljanje izpiska po pošti
Izpis prometa ali izdaja fotokopije knjigovodske kartice na računu na željo
uporabnika
SMS sporočilo o spremembi stanja na računu
(Imetnikom zlate kartice z odloženim plačilom se nadomestilo ne zaračuna)

1,10 EUR

mesečno na
posamezni račun
mesečno za
posamezno sporočilo
mesečno za
posamezno sporočilo
mesečno za
posamezno sporočilo

SMS obveščanje o stanju na računu z izbrano periodo

0,09 EUR

SMS sporočilo o poteku vezanega depozita, poteku izrednega limita, alarm
pod/nad določenim zneskovnim pragom

0,22 EUR

SMS sporočilo o prilivu na osebni račun

0,22 EUR

Pošiljanje izrednih izpiskov na naslov v tujini na zahtevo uporabnika

9,70 EUR

ob transakciji

Izvršitev sodnih sklepov, sklepov FURS in drugih organov ter izvršnic za fizične osebe:
−

sprejem in obdelava sklepa

50,00 EUR

ob transakciji

−

za vsako nakazilo sredstev

5,00 EUR

ob transakciji

v višini zamudnih
obresti oz. max.
5,22 EUR

ob poslanem opominu

15,00 EUR

ob transakciji

1,3 % od zneska,
min. 11,00 EUR

ob odobritvi

54,60 EUR

ob odobritvi

1,6 % od zneska,
min. 19,40 EUR

ob odobritvi

77,50 EUR

ob odobritvi

Zavrnitev vloge za izredni limit (se ne zaračuna ob avtomatskih obnovitvah
limitov)

6,50 EUR

ob zavrnitvi

Separatna obravnava pri odobritvi limita

8,00 EUR

ob odobritvi ali
zavrnitvi

Strošek pošiljanja opomina
(stroškov prvega opomina ne zaračunamo)
Izvršitev sklepa o dedovanju (za posameznega dediča)
Odobritev izrednega limita na osebnem računu:
−

za dobo do vključno 6 mesecev do 4.200,00 EUR

−

za dobo do vključno 6 mesecev nad 4.200,00 EUR

−

za dobo nad 6 do 12 mesecev do 4.200,00 EUR

−

za dobo nad 6 do 12 mesecev nad 4.200,00 EUR

Zavarovanje izrednega limita pri zavarovalnici: (velja od vključno 01. 03. 2021)
−

za dobo do 6 mesecev

0,57 % od zneska

ob odobritvi

−

za dobo do 6 mesecev za zlati in bonitetni osebni račun

0,50 % od zneska

ob odobritvi

−

za dobo do 12 mesecev

0,85 % od zneska

ob odobritvi

−

za dobo do 12 mesecev za zlati in bonitetni osebni račun

0,77 % od zneska

ob odobritvi

Banka stornira stroške odobritve izrednega limita in morebitno zavarovalno premijo za izredni limit v primeru, da se imetnik osebnega računa v roku
14 dni po odobritvi izrednega limita odloči za ukinitev izrednega limita, ki ga od odobritve dalje ni koristil.

Domači plačilni promet
Vplačila potrošnikov s plačilnim nalogom na bančnem okencu ali bankomatu na
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TRR pravnih oseb ali na osebne račune potrošnikov pri drugih bankah:
−

za plačila zneskov do vključno 50.000,00 EUR
o

cena s popustom za upokojence - velja za upokojence, ki so
imetniki osebnega računa v GBK in pooblaščence na tem
računu za negotovinsko plačilo

−

za plačila zneskov nad 50.000,00 EUR

−

prijava (registracija) Mobilne aplikacije Flik Pay

−

nadomestilo za izvedbo takojšnjega plačila prek Mobilne aplikacije Flik
Pay
papirni univerzalni plačilni nalog za nekomitente – do vključno 50.000
EUR

−

1,99 EUR

ob transakciji

0,65 EUR

ob transakciji

6,50 EUR

ob transakciji

brez nadomestila
brez nadomestila
2,99 EUR

ob transakciji
ob transakciji

−

papirni univerzalni plačilni nalog za nekomitente – nad 50.000 EUR

8,00 EUR

−

za plačilo avtomatsko zajetega plačilnega naloga na izbranih bankomatih GB

0,53 EUR

Izpis prometa na bankomatih Gorenjske banke

0,19 EUR na stran
oz. na izpis

ob transakciji
ob transakciji

Tarifna postavka se ne uporablja pri vplačilih v dobro računa za humanitarne namene (npr. Rdeči križ, elementarne nezgode) in pri vplačilih na račune
občanov pri Gorenjski banki ter na poravnalni račun Gorenjske banke d.d., Kranj.

Najava dviga gotovine v domači valuti od vključno 3.000 € in gotovine v
tujih valutah

brez nadomestila

Dvig gotovine je potrebno predhodno najaviti. Dvig gotovine v domači valuti v znesku od vključno 3.000 € je potrebno najaviti vsaj dva delovna dneva
vnaprej, dvig gotovine v tujih valutah pa je potrebno najaviti vsaj tri delovne dni vnaprej, do 10. ure dopoldan.

Izplačila nakazil drugih bank z začasnih računov

2 %, min. 9,10 EUR

ob transakciji

Menjava bankovcev domače valute v kovance domače valute in obratno:
−

komitenti (do 50 kosov je menjava brezplačna)

−

nekomitenti (do 10 kosov je menjava brezplačna)

2 %,
min. 2,15 EUR
2 %,
min. 4,15 EUR

Menjava bankovcev domače valute v bankovce domače valute:
− komitenti (za imetnike osebnih računov v GB do 25 kosov brezplačno)

1,5 %,
min. 1,50 EUR

−

1,5 %,
min. 1,50 EUR
2 %,
min. 2,15 EUR

nekomitenti (brez osebnega računa v GB)

Polog kovancev na račune strank (pri znesku nad 30 evrov)

ob transakciji
ob transakciji
ob transakciji
ob transakciji
ob transakciji

Ta tarifna postavka se ne uporablja pri pologu kovancev na prvi osebni račun (razen za polog iztržkov), študentski osebni račun, osnovni plačilni račun,
varčevalni račun mladih in na postopno varčevanje

Ročni trajni nalogi

2,99 EUR za nalog

ob transakciji

Avtomatski trajni nalog – eksterni trajni nalogi

0,29 EUR za nalog

ob transakciji

Otvoritev in sprememba eksternih trajnih nalogov
SEPA direktna obremenitev

4,99 EUR ob odprtju, spremembi
0,29 EUR za nalog

ob transakciji

2,15 EUR za
obvestilo

ob transakciji

Prevzem menice v inkaso

15,00 EUR

ob transakciji

Unovčenje domicilnih menic

15,00 EUR

ob transakciji

Nadomestilo za pošiljanje obvestila o neizvršenem plačilu
prek trajnega naloga ali z direktno obremenitvijo
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Plačilne kartice
Izdaja nove debetne kartice za pooblaščeno osebo (Nadomestila banka ne
zaračunava za pooblaščene osebe na prvih in študentskih osebnih računih)

4,00 EUR

ob naročilu

Preklic blokada – deblokada debetne kartice na zahtevo imetnika

5,00EUR

ob preklicu

Predčasna zamenjava debetne kartice brez PIN-a na zahtevo imetnika

7,50 EUR

ob naročilu

Nadomestilo se imetniku ne zaračuna v naslednjih primerih:
ko je bila zamenjava opravljena zaradi poškodovanja kartice na bankomatu oz. elektronski ključavnici lobija,
nenamerna poškodba kartice,
poslovna odločitev banke po predčasni zamenjavi kartice.

Redna zamenjava – obnova debetne kartice

7,50 EUR

ob zamenjavi

10,00 EUR

ob naročilu

5,30 EUR

ob odpovedi

Članarina za kartico z odloženim plačilom (za imetnika in pooblaščenca)

22,00 EUR

letno

Članarina za dodatno kartico z odloženim plačilom

11,00 EUR

letno

68,00 EUR

letno

Nadomestila banka ne zaračuna za prve, študentske in osnovne plačilne račune.

Predčasna zamenjava debetne kartice in PIN-a na zahtevo imetnika
Nadomestilo se ne zaračuna v naslednjih primerih:
nenamerna poškodba kartice,
ugotovljena zloraba kartice,
neupravičeno in ne po krivdi imetnika blokirana kartica,
poslovna odločitev banke po predčasni zamenjavi kartice.

Odpoved naročene debetne kartice na zahtevo imetnika

Članarina za zlato kartico z odloženim plačilom (za imetnika in
pooblaščenca)
Aktivacija nakupov na obroke z Activa Mastercard kartico

brez nadomestila

Strošek obroka nakupa z Activa Mastercard kartico

1,30 EUR

ob obroku

Strošek preklica delitve na obroke nakupa z Activa Mastercard kartico

5,00 EUR

ob preklicu

Nujna izdelava kartice z odloženim plačilom na zahtevo imetnika

15,00 EUR

ob naročilu

Predčasna zamenjava klasične in zlate kartice z odloženim plačilom in PIN-a

10,00 EUR

ob naročilu

7,50 EUR

ob naročilu

Odpoved naročene kartice z odloženim plačilom na zahtevo imetnika

5,00 EUR

ob odpovedi

Preklic blokade klasične in zlate kartice z odloženim plačilom

5,00 EUR

ob preklicu

Sprememba limita za klasično in zlato kartico z odloženim plačilom

4,00 EUR

ob naročilu

Sprememba datuma zapadlosti za klasično in zlato kartico z odloženim
plačilom

4,00 EUR

ob spremembi

14,00 EUR

ob izdaji

5,00 EUR

ob naročilu

5 %, min. 14,00 EUR

ob transakciji

2%

ob transakciji

Nadomestilo se ne zaračuna v naslednjih primerih:
nenamerna poškodba kartice,
ugotovljena zloraba kartice,
neupravičeno in ne po krivdi imetnika blokirana kartica,
poslovna odločitev banke po predčasni zamenjavi kartice.

Predčasna zamenjava klasične in zlate kartice z odloženim plačilom brez
PIN-a
Nadomestilo se ne zaračuna v naslednjih primerih:
nenamerna poškodba kartice,
izbris CVC/CVV kode,
poslovna odločitev banke po predčasni zamenjavi kartice.

Izdaja generatorja enkratnih gesel (OTP čitalec)
Uporaba aplikacije GBToken
Dvig gotovine s kartico z odloženim plačilom na bankomatu ali bančnem
okencu
Dvig gotovine z Activa Maestro kartico na prodajnih mestih Activa Cash
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Dvig gotovine z debetno kartico preko POS terminala na enotah Pošte SLO v
kraju, kjer je tudi bankomat ali poslovalnica Gorenjske banke
Dvig gotovine z debetno kartico v tujini - v državah EU v evrih, švedskih
kronah in romunskih levih, razen uporabnikov osnovnega plačilnega računa
Dvig gotovine z debetno kartico v tujini - v državah EU v valutah različnih od
evro, švedska krona in romunski lev, ter v drugih državah v Evropi in izven
Evrope.
Nadomestilo se ne zaračunava uporabnikom osnovnega plačilnega računa v
državah EU.
Nadomestilo se ne zaračunava na bankomatih AIK banke v Srbiji.
Dvigi gotovine z debetno kartico na bankomatu ali POS terminalu druge
banke v Republiki Sloveniji
Vpogled v stanje osebnega računa z debetno kartico na bankomatu druge
banke v Republiki Sloveniji
Avtomatski polog gotovine na bankomatu
SMS sporočilo o opravljenih transakcijah s plačilno kartico
(za imetnike zlate kartice z odloženim plačilom brezplačno)

2,00 EUR

ob transakciji

0,52 EUR

ob transakciji

1 %, min. 2,73 EUR

ob transakciji

0,52 EUR

ob transakciji

0,45 EUR

ob vpogledu

brez nadomestila
1,15 EUR

mesečno za
posamezno kartico

Izdaja kartice

10,00 EUR

ob izdaji

Redna obnova kartice

10,00 EUR

ob zamenjavi

Predčasna zamenjava kartice in PIN-a

10,00 EUR

ob naročilu

7,50 EUR

ob naročilu

1,00 EUR

ob polnjenju

Dvig gotovine na lastnih bankomatih

1 %, min. 2,73 EUR

ob transakciji

Dvig gotovine na POS terminalih

1 %, min. 2,73 EUR

ob transakciji

Dvig gotovine na bankomatu druge banke in v državi z evro valuto

1 %, min. 2,73 EUR

ob transakciji

Dvig gotovine na bankomatu izven držav z evro valuto

1 %, min. 2,73 EUR

ob transakciji

Predplačniška kartica

Nadomestilo se ne zaračuna v naslednjih primerih:
nenamerna poškodba kartice,
ugotovljena zloraba kartice,
neupravičeno in ne po krivdi imetnika blokirana kartica,
poslovna odločitev banke po predčasni zamenjavi kartice.

Predčasna zamenjava kartice brez PIN-a
Nadomestilo se ne zaračuna v naslednjih primerih:
nenamerna poškodba kartice,
izbris CVC/CVV kode,
poslovna odločitev banke po predčasni zamenjavi kartice.

Polnjenje kartice (brezplačno prek spletne banke Link)

Spletna banka Link
Pristopnina za spletno banko Link in/ali mobilno banko LinkM
(nadomestilo se ne zaračunava v primeru, da uporabnik Link uporablja
samo iz naslova imetništva predplačniške kartice)
Pristopnina za imetnike
študentskih osebnih računov in osnovnih plačilnih računov
Mesečno nadomestilo za uporabo spletne banke Link in/ali mobilne banke
LinkM
(nadomestilo se ne zaračunava študentskim osebnim računom, osnovnim
plačilnim računom in v primeru, da uporabnik Link uporablja samo iz
naslova imetništva predplačniške kartice )
Potrdilo o plačilu (izdaja se na željo uporabnika Linka)
P-OR-75.58

15,00 EUR

ob naročilu

brez nadomestila

0,92 EUR

mesečno za nazaj

1,50 EUR

ob izdaji
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Elektronski plačilni nalog za domača in SEPA plačila v evrih
(interna vplačila na račune občanov, na poravnalni račun Gorenjske banke
in pri plačilih v humanitarne namene se ne zaračunavajo)

0,39 EUR

ob transakciji

Mednarodni plačilni promet
Čezmejni prilivi in drugi prilivi iz tujine na osebni račun

brez nadomestila

Čezmejna in kreditna plačila SEPA v države članice EGP (v EUR in SEK):
−

plačilna transakcija do vključno 50.000,00 EUR ali v protivrednosti v
SEK, ki vsebuje vse potrebne podatke (IBAN, BIC, opcija stroškov SHA)
o cena s popustom za upokojence - velja za upokojence, ki so
imetniki osebnega računa v GBK in pooblaščence na tem
računu za negotovinsko plačilo
plačilna transakcija nad 50.000 EUR ali v protivrednosti v SEK, ki vsebuje vse potrebne podatke (IBAN, BIC, opcija stroškov SHA)
plačilna transakcija do vključno 50.000,00 EUR ali v protivrednosti v
SEK za nekomitente
plačilna transakcija nad 50.000,00 EUR ali v protivrednosti v SEK za nekomitente

1,99 EUR

ob transakciji

0,65 EUR

ob transakciji

6,50 EUR

ob transakciji

2,99 EUR

ob transakciji

8,00 EUR

ob transakciji

0,12 %,
min. 8,85 EUR,
max. 185,00 EUR

ob transakciji

18,00 EUR

ob transakciji

25,00 EUR + dejanski
stroški tuje banke

ob rešitvi reklamacije

Ročni trajni nalogi za čezmejna in kreditna plačila SEPA

3,70 EUR

ob transakciji

Ročni trajni nalogi za vsa druga nakazila v tujino

9,80 EUR

ob transakciji

−
−
−

Druge plačilne transakcije v tujino, čezmejna plačila v tujih valutah in
plačila v tujih valutah v državi za komitente
- druge plačilne transakcije v tujino, čezmejna plačila v tujih valutah in
plačila v tujih valutah v državi za nekomitente dodatno
Reklamacije, poizvedbe, preklici, dopolnitve glede plačil

Menjava tuje gotovine*
- komitenti (imetniki osebnih računov v GB)
- nekomitenti (brez osebnega računa v GB)

brez nadomestila
1,5 %, min. 5,00 EUR

ob transakciji

* velja za nakup, prodajo in menjavo tuje gotovine ter tudi za menjavo
večjih apoenov v manjše in obratno
Poleg navedenih nadomestil za posamezno storitev plačilnega prometa banka lahko zaračuna stranki tudi dejanske stroške, ki jih zaračunavajo banke v
državi ali v tujini, udeležene pri posamezni transakciji.

Tarifa nadomestil velja od 1. 8. 2021
Kranj, 28. 7. 2021
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