POSLOVANJE S PREBIVALSTVOM

CENIK BANČNIH STORITEV in SKLEP O OBRESTNIH MERAH
BANKE SPARKASSE d.d.
Obrestne mere in cene, navedene v tem dokumentu, se lahko spreminjajo glede na razmere na denarnem, kreditnem ali kapitalskem trgu ter glede na ukrepe
državnih organov, sprememb zakonodaje oziroma ukrepe Banke Slovenije in ECB, oziroma po vsakokratni odločitvi banke.

GOTOVINSKO POSLOVANJE ZA PREBIVALSTVO
GOTOVINSKE TRANSAKCIJE

Cene v EUR

Vplačilo EUR komitenta na svoj račun ali drug račun fizične osebe pri Banki Sparkasse
Vplačilo EUR nekomitenta na račun pri Banki Sparkasse
Vplačilo EUR komitenta na račun pri drugi banki do 50.000 EUR
Vplačilo EUR nekomitenta na račun pri drugi banki do 50.000 EUR
Vplačilo EUR komitenta na račun pri drugi banki nad 50.000 EUR in nujna
Vplačilo EUR nekomitenta na račun pri drugi banki nad 50.000 EUR in nujna
Vplačilo tuja valuta na svoj račun pri Banki Sparkasse
Izplačilo iz lastnega računa vse valute*

0,00%
3,20 EUR
1,85 EUR
3,20 EUR
5,10 EUR
7,20 EUR
0,00%
0,00%

Menjava denarja – večji/manjši kovanci**

0,00 EUR

Menjava denarja – večji/manjši bankovci**
Menjava denarja – kovanci v bankovce**

0,00 EUR
2,00%, min. 1,00 EUR

Menjava denarja – bankovci v kovance**
Vplačilo kovancev nad 20 EUR***
Izplačilo kovancev nad 20 EUR***

2,00%, min. 1,00 EUR
2,00%, min. 1,00 EUR
2,00%, min. 1,00 EUR

*Gotovinske dvige, ki presegajo 20.000 EUR je potrebno najaviti dva, oz. nad 3.000 EUR en dan vnaprej do 11. ure, osebno v PE ali po telefonu
(oziroma v protivrednosti pri dvigu v tujih valutah USD, CHF, GBP ali HRK). Preko elektronske banke Net.Stik je možna najava samo za dva dni
vnaprej.
**Menjavo denarja večji/manjši bankovci/kovanci opravljamo samo za komitente banke Sparkasse.
***Provizija se ne zaračunava za polog na Varčevalni račun Brihta.
Vse tarife so v evrih.

Cenik gotovinskega poslovanja za fizične osebe stopi v veljavo 01.10.2019
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