IZVLEČEK TARIFE BANKE INTESA SANPAOLO D.D.
POSLOVANJE S TRANSAKCIJSKIM RAČUNOM FIZIČNIH OSEB
DOMAČE PLAČILNE TRANSAKCIJE V EUR
Velja od 1. januarja 2019
Vrsta storitve

Nadomestilo

Domače plačilne transakcije v EUR
Negotovinske plačilne transakcije
Na bančnem okencu in prek depozitne enote
7,00 EUR po nalogu
plačilni nalog nad 50.000,00 EUR za plačilo na račun odprt pri drugi banki
plačilni nalog za plačilo do 50.000,00 EUR na račun odprt pri drugi banki

2,10 EUR po nalogu

plačilni nalog za plačilo do 50.000,00 EUR na račun odprt pri drugi banki plačnik upokojenec

0,39 EUR po nalogu

nujni plačilni nalog

7,00 EUR po nalogu

plačilo na TRR pravnih oseb, zasebnikov, društev in c.p.o. odprt pri Banki
Intesa Sanpaolo

1,65 EUR po nalogu

plačilo na TRR pravnih oseb, zasebnikov, društev in c.p.o. odprt pri Banki
Intesa Sanpaolo - plačnik upokojenec

0,39 EUR po nalogu

plačilo na TRR fizičnih oseb odprt pri Banki Intesa Sanpaolo
plačilni nalog za plačilo med računi istega uporabnika znotraj Banke Intesa
Sanpaolo

0,35 EUR po nalogu
se ne zaračuna

Preko Banke IN in Mobilne Banke IN
plačilni nalog nad 50.000,00 EUR plačilni za plačilo na račun odprt pri drugi 5,50 EUR po nalogu
banki
plačilni nalog za plačilo do 50.000,00 EUR na račun odprt pri drugi banki

0,40 EUR po nalogu

nujni plačilni nalog

5,50 EUR po nalogu

plačilo na TRR pravnih oseb, zasebnikov, društev in c.p.o. odprt pri Banki
Intesa Sanpaolo
plačilo na TRR fizičnih oseb odprt pri Banki Intesa Sanpaolo
plačilni nalog za plačilo med računi istega uporabnika znotraj Banke Intesa
Sanpaolo

0,38 EUR po nalogu
0,35 EUR po nalogu
se ne zaračuna

Preko Infotela
plačilni nalog nad 50.000,00 EUR za plačilo na račun odprt pri drugi banki

5,45 EUR po nalogu

plačilni nalog za plačilo do 50.000,00 EUR na račun odprt pri drugi banki

1,05 EUR po nalogu

nujni plačilni nalog

5,45 EUR po nalogu

plačilo na TRR pravnih oseb, zasebnikov, društev in c.p.o. odprt pri Banki
Intesa Sanpaolo

0,44 EUR po nalogu
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plačilo na TRR fizičnih oseb odprt pri Banki Intesa Sanpaolo
plačilni nalog za plačilo med računi istega uporabnika znotraj Banke Intesa
Sanpaolo

0,36 EUR po nalogu
se ne zaračuna

Ta tarifna postavka se ne zaračunava za negotovinske plačilne transakcije na račune za humanitarne namene
(Rdeči križ, UNICEF, elementarne nezgode, ipd).
Plačilna transakcija s trajnim nalogom in SEPA direktno obremenitvijo
avtomatska plačilna transakcija s trajnim nalogom na račun odprt pri drugi
banki

0,80 EUR

avtomatska plačilna transakcija s trajnim nalogom na račun odprt pri Banki
Intesa Sanpaolo

se ne zaračuna

ročna plačilna transakcija s trajnim nalogom

2,20 EUR

plačilna transakcija s SEPA direktno obremenitvijo

0,33 EUR

Unovčenje domicilirane menice

20,45 EUR

zavrnitev unovčenja domicilirane menice

5,10 EUR

Gotovinske plačilne transakcije
na bančnem okencu
1,90% od zneska, min. 1,10 EUR

polog kovancev

Nadomestilo se ne zaračuna, če polog kovancev ne presega 20,00 EUR ter za polog kovancev na TRR mladih
in TRR otrok.
Preklic domače plačilne transakcije v EUR
preklic plačilne transakcije s sodelovanjem banke
preklic plačilne transakcije s strani banke v sodelovanju s prejemnikovo
banko

5,45 EUR na preklicano plačilno
transakcijo
10,20 EUR na preklicano plačilno
transakcijo, dodatno stroški
prejemnikove banke

Pošiljanje obvestila o neizvršenih plačilnih transakcijah
po pošti

2,60 EUR na obvestilo

preko Banke IN, prevzem v poslovalnici banke

brezplačno

BANKA INTESA SANPAOLO d.d.
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