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   Dokument z informacijami 
o nadomestilih 

 

Ime ponudnika računa: N Banka d.d. 
Naziv računa: Upokojenski transakcijski račun 
Datum: 13.04.2022 

 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 banke, 

Sklepu o obrestnih merah banke, Okvirni pogodbi o odprtju in vodenju transakcijskega 

računa in Splošnih pogojih za opravljanje plačilnih storitev preko transakcijskega računa 

za potrošnike. 

 Glosar izrazov, ki se uporabljajo v tem dokumentu, je na voljo brezplačno. 
 

Storitev Nadomestilo 
Splošne storitve, vezane na račun 
Vodenje računa 

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

Mesečno 1,19 EUR 
Skupno letno nadomestilo  14,28 EUR 

Brez nadomestila 
Brez nadomestila 

 
Vklop storitve Brez nadomestila   
 

 

Mesečno Brez nadomestila   
Skupno letno nadomestilo 0,00 EUR 

Plačila (razen kartic) 
Kreditno plačilo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okence 
Interno [med računi 
komitentov]              1,10 EUR 
Eksterno [negotovinsko do  
1.000 EUR]                                                        2,50 EUR 
Eksterno [negotovinsko nad 
1.000 EUR do 50.000 EUR]                              2,50 EUR 
Eksterno [negotovinsko nad 
50.000 EUR]                                                      6,50 EUR 
 
Čezmejno ne-SEPA 0,20% (min 22,00 EUR, 

max 150,00 EUR) 
 

Spletna in mobilna banka 
Interno [med računi 
komitentov]                                  Brez nadomestila 
Eksterno [do 50.000 EUR]                                0,41 EUR 
Eksterno  
[nad 50.000 EUR]                                              2,50 EUR 
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Direktna obremenitev 
[SEPA DD] 
Trajni nalog [Interni trajni 
nalog] 
Trajni nalog [Eksterni trajni 
nalog] 

 
Čezmejno ne-SEPA  0,15% (min 8,35 EUR, 

max 125,00 EUR) 
 
 

0,28 EUR 
 

Brez nadomestila 
 

0,28 EUR 

Kartice in gotovina 
Izdaja debetne kartice 
Izdaja kreditne kartice  
Članarina [vodenje kartičnega 
računa za Ide@l Mastercard 
kartico z odloženim plačilom] 
 
 
 
Članarina [vodenje kartičnega 
računa za posojilno Ide@l 
Mastercard kartico]  
 
Dvig gotovine 

Brez nadomestila 
10,00 EUR 

  

 

Mesečno                                                                  3,20 EUR 

Skupno letno nadomestilo                                  38,40 EUR 
 
 

 Mesečno                                                                  3,20 EUR 

Skupno letno nadomestilo                                  38,40 EUR 
 
 
Z debetno kartico na lastnem 
bankomatu Brez nadomestila 
 
Z debetno kartico na 
bankomatu drugega ponudnika 
plačilnih storitev [v Sloveniji in 
državah EU v EUR, 
SEK ali RON – ne velja za prve 
 tri dvige v mesecu] 0,52 EUR 
Z debetno kartico na 
bankomatu ali okencu v tretji 
državi [v valuti, ki ni EUR, SEK  
ali RON]                                            1,00 % (min 2,50 EUR) 
 

 

Prekoračitve in sorodne storitve 
Prekoračitev [odobritev izrednega 
limita  na TRR za 6 mesecev] 
Prekoračitev [odobritev izrednega 
limita  na TRR za 12 mesecev] 
 

 

1,95% (min 10,00 EUR) 
 

                                                 2,95% (min 15,00 EUR) 
 
 

 


