TARIFA ZA PRAVNE OSEBE

Velja od 1. 9. 2022

1. POSLOVANJE S POSLOVNIM RAČUNOM
Otvoritev poslovnega računa
1.1. VODENJE POSLOVNEGA RAČUNA

Brezplačno
Mesečno

Samostojni podjetniki in zasebniki

5,40 EUR

Podjetja

8,40 EUR

Socialna podjetja, zveze in društva

4,80 EUR

Sindikati, društva upokojencev in delovnih invalidov
Humanitarne organizacije ter gasilske zveze in društva

2,40 EUR
Brezplačno

Fiducirani računi
- računi in podračuni rezervnega sklada etažnih lastnikov
- odvetniki, notarji, odvetniške in nepremičninske družbe, izvršitelji
- stečajni upravitelji
Podjetja v stečaju
Volilni račun

4,80 EUR
5,40 EUR
8,90 EUR
14,50 EUR
7,50 EUR

*Ob otvoritvi poslovnega računa v hranilnici je za sindikate prvih 6 mesecev vodenje računa brezplačno

1.2. SPREMLJAVA RAČUNOV PRI KATERIH IMA ZAKONITI ZASTOPNIK ALI LASTNIK STRANKE BIVALIŠČE NA TVEGANEM
GEOGRAFSKEM OBMOČJU (ZPPDFT)
Samostojni podjetniki/zasebniki in podjetja

10,00 EUR/mesec

1.3. ZAPRTJE POSLOVNEGA RAČUNA
Za vse vrste poslovnih računov

21,00 EUR

2. ELEKTRONSKO POSLOVANJE
2.1 PRISTOPNINA K ELEKTRONSKEM POSLOVANJU
Spletna banka DH POSLOVNI in DH POSLOVNI-HAL
Računi in podračuni rezervnega sklada etažnih lastnikov
Mobilna banka DH MOBILNI
2.2 NADOMESTILO ZA UPORABO

5,00 EUR
Brezplačno
Brezplačno
Mesečno

Spletna banka DH POSLOVNI
Humanitarne organizacije ter gasilske zveze in društva

Brezplačno

Samostojni podjetniki in zasebniki, sindikati, zveze in društva

1,80 EUR

Podjetja, fiduciani računi, volilni račun

3,20 EUR

Spletna banka DH POSLOVNI-HAL
Mobilna banka DH MOBILNI

5,80 EUR
0,60 EUR

SMS avtorizacija preko spletne banke

Brezplačno

SMS obveščanje preko spletne banke

0,05 EUR/SMS

*Ob otvoritvi poslovnega računa v Delavski hranilnici je za sindikate prvih 6 mesecev vodenje spletne banke brezplačno

2.3 STROŠKI DIGITALNIH POTRDIL
Uporaba obstoječega digitalnega potrdila

Brezplačno

Naročilo digitalnega potrdila za DH-POSLOVNI na pametnem ključku
Samostojni podjetniki in zasebniki

30,00 EUR

Podjetja in ostale pravne osebe

45,00 EUR

Naročilo digitalnega potrdila za DH-POSLOVNI-HAL (neposredno pri Halcom CA)

75,00 EUR

3. KARTIČNO POSLOVANJE
3.1. DEBETNA KARTICA (MAESTRO ALI MASTERCARD)
3.1.1 Dvig gotovine
Na bankomatih hranilnice
Na bankomatih druge banke na območju Slovenije in EU, kjer je plačilno
sredstvo EUR ali RON ali SEK

Tarifa za pravne osebe, julij 2022

Brezplačno
0,55 EUR

1

Na bankomatih v tujini izven EU in v EU območju, kjer ni plačilno sredstvo

1,0% od zneska, min.
1,80 EUR, max. 20,00

EUR ali RON ali SEK in POS terminalih

EUR
1,0% od zneska, min.

Na POS terminalih

1,80 EUR, max. 20,00
EUR

3.1.2. Vpogled v stanje
Brezplačno

Na bankomatih hranilnice
Na bankomatih drugih bank

0,23 EUR/vpogled

3.2. MASTERCARD KARTICA Z ODLOŽENIM PLAČILOM
3.2.1. Letna članarina
Poslovna kreditna kartica

28,00 EUR

3.2.2. Dvig gotovine
4,0% od zneska, min.
8,00 EUR, max. 20,00
EUR

Na bankomatih in POS terminalih

3.2.3. Vpogled v stanje
Brezplačno

Na bankomatih hranilnice
Na bankomatih drugih bank

0,23 EUR/vpogled

3.3. UPRAVLJANJE S KARTICAMI
Preklic veljavnosti zaradi kraje ali izgube

Brezplačno

Predčasna zamenjava kartice (tudi ob izgubi ali kraji)

8,00 EUR

Urgentno naročilo kartice

10,00 EUR

Naročilo debetne kartice za pooblaščeno osebo na računu

8,00 EUR

Ponovno naročilo osebnega gesla (PIN)

5,20 EUR

Blokada kartice v primeru nesolidnega poslovanja ali izvršbe

8,20 EUR

Neupravičena reklamacija (dvig na bankomatu, plačilo preko POS
terminala ali spletnega nakupa)
Sprememba pogodbenih določil za kartico z odloženim plačilom (limit,
datum plačila, naslov)
SMS obveščanje o transakcijah

6,20 EUR
5,00 EUR/sprememba
0,90 EUR/mesečno

3.4. OPOMINJANJE ZAMUD NA MASTERCARD KARTICI Z ODLOŽENIM PLAČILOM
I. opomin

15,00 EUR/opomin

II. opomin

20,00 EUR/opomin

III. opomin

30,00 EUR/opomin

4. GOTOVINSKO POSLOVANJE
4.1 POSLOVANJE Z GOTOVINO V DOMAČI VALUTI
Polog bankovcev na račun humanitarne organizacije ali sindikata

brezplačno

Polog bankovcev na TRR ostalih komitentov, ki imajo TRR le v hranilnici

0,25% od zneska pologa,
min 1,00

Polog bankovcev na TRR ostalih komitentov, ki imajo TRR tudi v drugi banki

0,39% od zneska pologa,
min 1,00

Polog kovancev nad 10,00 EUR (do 10,00 EUR se lahko obračuna kot bankovci)

2,00% od zneska pologa,
min 2,00

Dvig bankovcev na okencu hranilnice
Dvig kovancev na okencu hranilnice

brezplačno
1,70% od zneska dviga

Menjava bankovcev

0,20%, min 2,00 EUR

Menjava kovancev do 30,00 EUR

0,20%, min 2,00 EUR

Menjava kovancev nad 30,00 EUR

2,00%, min 5,00 EUR

4.2. POLOG BANKOVCEV NA BANKOMATU HRANILNICE
Avtomatski polog bankovcev na bankomatih hranilnice

0,15% od zneska,
min. 0,60 EUR

4.3. POSLOVANJE Z GOTOVINO V TUJI VALUTI
Dvig gotovine v tuji valuti

0,20% od zneska dviga, min. 1,00 EUR, max. 80,00 EUR

Polog gotovine v tuji valuti

0,15% od zneska dviga, min. 1,00 EUR, max. 80,00 EUR
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5. DNEVNO NOČNI TREZOR (DNT)
Letna uporabnina s prvo izdajo kartice in ključa
Zasebniki in samostojni podjetniki (vključno s 60 vrečkami)

30,00 EUR/letno

Pravne osebe (vključno s 120 vrečkami)

50,00 EUR/letno

Storitev izdaje in obdelava dodatnih DNT vrečk

0,20 EUR/kom

Polog bankovcev

0,24% od zneska pologa

Polog kovancev

2,00% od zneska pologa

Dodatna kartica

8,00 EUR

Dodaten ključek

20,00 EUR

6. PLAČILNI PROMET IN SPREMLJAJOČE TRANSAKCIJE
6.1. DOMAČ IN ČEZMEJNI PLAČILNI NALOG PREKO SPLETNE IN MOBILNE BANKE TER MNOŽIČNA PLAČILA SEPA
Na račun odprt v hranilnici

0,22 EUR

Na poravnalni račun Delavske hranilnice

brezplačno

Do vključno 50.000,00 EUR (zasebniki, samostojni podjetniki, nosilci

0,49 EUR

dopolnilne dejavnosti, sindikati, zveze in društva)
Do vključno 50.000,00 EUR (druge pravne osebe)

0,72 EUR

Nujni ter zneski nad 50.000,00 EUR (eksterno)

3,40 EUR

Prenos med krovnimi in fiduciarnimi računi

brezplačno

Zbirni nalog (paket)*

5,00 EUR

*Znesek posameznega plačilnega naloga znotraj paketa je omejen na največ 50.000,00 EUR.

6.2. DOMAČ TAKOJŠNJI PLAČILNI NALOG PREKO SPLETNE IN MOBILNE BANKE
Na račun odprt v hranilnici do vključno 50.000,00 EUR

0,36 EUR

Na račun odprt pri drugi banki ali hranilnici do vključno 50.000,00 EUR

1,90 EUR

6.3. DOMAČA IN ČEZMEJNA NEGOTOVINSKA PLAČILA NA BANČNEM OKENCU
Na račun odprt v hranilnici

1,00 EUR

Na račun odprt v drugi banki ali hranilnici do vključno 50.000,00 EUR

2,80 EUR

Nujna plačila ter zneski nad 50.000,00 EUR

6,50 EUR

Interni prenos iz članarinskega računa sindikata na TRR v hranilnici

brezplačno

Interni prenos iz članarinskega računa sindikata na TRR pri drugi banki

1,45 EUR

Prenos sredstev na depozit ali kredit komitenta ter plačila v humanitarne namene

brezplačno

6.4. DOMAČA IN ČEZMEJNA GOTOVINSKA PLAČILA NA BANČNEM OKENCU
Samostojni podjetniki
Nalog do 500,00 EUR

2,10 EUR

Nalog nad 500,00 EUR

4,00 EUR

Proračunski uporabniki
Nalog do 1.400,00 EUR

3,50 EUR

Nalog nad 1.400,00 EUR

0,25% od zneska

6.5. ČEZMEJNA PLAČILA*, PLAČILA V TRETJE DRŽAVE IN DOMAČE TRANSAKCIJE V TUJI VALUTI
Nalog preko spletne ali mobilne banke (opcija SHA)**
Nalog na blagajni hranilnice (opcija SHA)**
Stroški tujih bank za plačilo v tujino (dodatno opcija OUR)**
Stroški v primeru opcije BEN**
Nujni nalog na željo stranke

0,07%, min 6,90 EUR, max 100,00 EUR
0,08%, min 8,00 EUR, max 100,00 EUR
17,00 EUR ali proti vrednost v tuji valuti
Vse stroške nosi prejemnik
0,13%, min 13,00 EUR, max 100,00 EUR

Prenos tuje valute v okviru Delavske hranilnice

0,18 EUR

*Vključujejo plačila v okviru EGP v valutah, ki niso EUR, SEK, RON ter plačila izven meja EGP v katerikoli valuti.
**V primeru oznake bančnih stroškov SHA in BEN, je znesek, ki ga prejme končni prejemnik, lahko zmanjšan za stroške
posredniških bank.

6.6. TRANSAKCIJE V DOBRO POSLOVNEGA RAČUNA
Interni priliv, iz računa na račun v Delavski hranilnici
Priliv na račune humanitarnih organizacij, sindikatov, zvez ali društev
Priliv na transakcijski račun ostalih pravnih oseb
Priliv iz tujine - opcija SHA in BEN
Priliv iz tujine - opcija OUR

brezplačno
brezplačno
0,06 EUR/priliv
0,08%, min. 6,40 EUR, max. 100,00 EUR
Vse stroške nosi plačnik

6.7. TRAJNI NALOGI IN SEPA DIREKTNE OBREMENITVE
Trajni nalog na račun znotraj hranilnice
Trajni nalog in SEPA direktna obremenitev na račun izven hranilnice
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6.8. DIREKTNE BREMENITVE SEPA
Direktne bremenitve SEPA SDD za upnike

0,12 EUR/nalog

6.9. E-RAČUNI
Izdajanje e-računov (obračunajo se prvi delovni dan v mesecu za pretekli mesec)

0,19 EUR/e-račun

Prejem e-računov

brezplačno

Medbančna odstopna provizija za vsak prejet e-račun od

0,10 EUR/e-račun

izdajatelja pri drugi banki (nadomestilo plača banka izdajatelja)
6.10. IZVOZNI (LORO) DOKUMENTARNI AKREDITIV
Obveščanje

0,11% od zneska, min. 15,00 EUR, max. 150,00 EUR

Pregled dokumentov

0,11% od zneska, min. 15,00 EUR, max. 150,00 EUR

Priliv po akreditivu

0,09% od zneska, min. 9,00 EUR, max. 115,00 EUR

Poleg nadomestil hranilnica zaračuna še dejanske stroške (npr. stroški hitre pošte…)
6.11. DOKUMENTARNI INKASO
Nostro/loro inkaso

0,10% od zneska, min. 20,00 EUR, max. 200,00 EUR

Poleg nadomestil hranilnica zaračuna še dejanske stroške (npr. stroški hitre pošte…)
6.12. OSTALI STROŠKI PRI IZVAJANJU PLAČILNEGA PROMETA
Pomoči pri dokončanju in izvedbi domačega plačilnega naloga

2,00 EUR

Razreševanje neupravičene reklamacije, ki se ugotavlja znotraj hranilnice
Pomoč pri izvedbi, potrditvi ali razreševanju čezmejnega plačila

5,00 EUR
10,00 EUR + stroški drugih bank

Obvestilo o neizvedenem trajniku ali SEPA direktni bremenitvi

2,00 EUR

Preklic plačilnega naloga po poteku roka preklica

1,00 EUR

Fotokopija originalnega dokumenta na podlagi poizvedbe

5,00 EUR (6,10 EUR z DDV)

Izdaja potrdila o izvršenem plačilu v SLO jeziku (do 5 skupaj) in SWIFT potrdilo

5,00 EUR

Zavrnitev, sprememba, dopolnitev plačila, izplačila, prenosa

5,00 EUR

Dodatek za plačilo s kovanci v skupni vrednosti kovancev nad 10,00 EUR

1,70% od vrednosti

7. OSTALI STROŠKI PRI POSLOVANJU S POSLOVNIM RAČUNOM
Pošiljanje izpiskov po pošti ali elektronski pošti
Tekoči izpisek in potrdila o prometu na računu

2,00 EUR/izpisek

Izpis prometa na TRR za daljše obdobje

5,00 EUR/izpis

Obdelava in rezervacija sklepa o izvršbi oz. izvršnice
Prejem in obdelava sklepa

29,50 EUR

Nakazilo za izvršitev sklepa o izvršbi oz. izvršnice

5,50 EUR

Prevzem funkcije primarne banke ali dodatni vnosi v
evidenco sklepa o izvršbi oz. izvršnice (utesnitve, dodatni

5,50 EUR

stroški, dodatni sklepi)
Unovčitev menice, izvršnice* in drugih instrumentov zavarovanj

0,20% od zneska plačil,
min. 13,00 EUR max. 126,00 EUR

Stroški postopka za unovčitev menice (kadar sredstev ni na TRR)

13,00 EUR
1,00 EUR (1,22 EUR z

Pošiljanje kopij sklepov o izvršbah na osebnem računu

DDV)/kopirano stran, min.

Obveščanje upnikov o poplačevanju njihovih terjatev iz sodnih izvršb

5,00 EUR
5,00 EUR/obvestilo

Strošek predčasne prekinitve varčevalne pogodbe na željo stranke
Do vključno 10.000,00 EUR

100,00 EUR
1,00% od skupnega zneska

Nad 10.000,00 EUR

max. 500,00 EUR

*V primeru, ko je na TRR dovolj sredstev za enkratno poplačilo izvršnice.

8. OPOMINJANJE UPORABNIKOV ZA NEPLAČANE OBVEZNOSTI NA TRR
I. opomin

10,00 EUR/opomin

II. opomin

15,00 EUR/opomin

III. opomin

20,00 EUR/opomin

9. KREDITNI POSLI
9.1. LIMIT NA TRR

Strošek odobritve

Hipotekarno zavarovanje

2,50% od zneska, min. 60,00 EUR, max. 1.000,00 EUR

Druge oblike zavarovanja

2,00% od zneska, min. 60,00 EUR, max. 1.000,00 EUR
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9.2. PROVIZIJA OB ODOBRITVI KREDITA

Strošek odobritve*

Strošek ocene tveganja

Hipoteka kot osnovno zavarovanje

2,10%, min. 150,00 EUR, max. 1.000,00 EUR

0,00%

Druge oblike zavarovanja

2,10%, min. 150,00 EUR, max. 1.000,00 EUR

1,00%**

*Stroški (tudi maksimalni) so lahko višji in so odvisni od bonitete kreditojemalca.
**Se ne obračuna za zavarovanje s premičnino ali depozitnimi sredstvi v vrednosti najmanj 50% kredita.

9.3. GARANCIJE IN POROŠTVA
Strošek odobritve garancije oz. nepreklicne izjave o garanciji *

2,00% od zneska, min. 100,00 EUR

Strošek vodenja garancije

1,00% od zneska letno, min. 84,00 EUR

Strošek unovčitve garancije

0,25% od zneska, min. 100,00 EUR

*V primeru obračuna stroškov za izjavo o izdaji garancije, se za to isto garancijo ne zaračunajo novi stroški ob izdaji garancije.

9.4. ODKUP TERJATEV
Provizija za odkup terjatev*

od 0,10% od zneska odkupljenih terjatev
min. 100,00 EUR + DDV

Administrativni stroški obdelave

15,00 EUR

*Višina provizije je odvisna od vrste terjatev, zavarovanja, ročnosti in bonitetne ocene. Velja tudi v primeru spremembe
pogojev odkupa terjatev na željo komitenta (npr. podaljšanje ročnosti odobrenih poslov).

9.5. OSTALI STROŠKI PRI KREDITNEM POSLOVANJU
Vodenje kredita - sindikati, zveze in društva

0,10% od stanja kredita, min. 30,00 EUR/letno

Vodenje kredita - ostale pravne osebe

0,30% od stanja kredita, min. 80,00 EUR/letno

Strošek črpanja kredita (razen na TRR pri hranilnici)
Nadomestilo za neizkoriščen del kredita

5,50 EUR/nalog
0,15%-0,50% letno od stanja neizkoriščenega dela odobrenega
revolving kredita (obračunava se mesečno)

Sprememba pogojev po kreditni pogodbi

2,00% od stanja kredita, min. 50,00 EUR, max. 1.000,00 EUR

Strošek odstopa od pogodbe pred črpanjem kredita

0,50% od zneska kredita

Strošek izdaje izjave o finančni pokritosti

Enako višini stroška odobritve kredita

Opominjanje zamud na kreditnih poslih
I. opomin

15,00 EUR

II. opomin

20,00 EUR

III. opomin

25,00 EUR

Opomin pred izvršbo oz. odstop od pogodbe

40,00 EUR

Notarska overitev podpisa

po računu notarja

Podaljšanje sklepa o odobritvi kredita/limita (se prišteje k strošku odobritve kredita/limita)

100,00 EUR

Nadomestilo za izdajo soglasja (k statusnim spremembam,
za prodajo nepremičnin, za menjavo/prodajo zastavljenih

100,00 EUR

parcel, glede ostalih pogodbenih zavez, ipd.)
Nadomestilo za obravnavo vloge (za kredit, limit,
garancijo), če se stranka po potrditvi ponudbe ne odloči
skleniti pogodbe

50% stroškov odobritve

Predčasno ali delno poplačilo dolgoročnega kredita (za

3,00% od predčasno vrnjenega zneska

kredite odobrene od 6.10.2016)
Strošek obdelave kredita z garancijo SPS/SID/razvojnih
centrov, ipd. v višini:

do 300 tisoč EUR

100,00 EUR

nad 300 tisoč EUR

200,00 EUR

10. OSTALI STROŠKI
10.1. IZTERJAVA
Strošek izterjave

80,00 EUR

Prijava terjatve v stečajni postopek

80,00 EUR

Stroški posameznega rubeža, naroka

30,00 EUR

Izterjava terjatve - izvršba, pravda…

dejanski stroški

10.2. POIZVEDBE O ODPRTIH RAČUNIH IN STANJU PRI HRANILNICI
Sodišča in drugi državni organi
Vsi ostali

Brezplačno
4,00 EUR (4,88 EUR z DDV) po računu

10.3. IZBRISNE POBOTNICE
Izdaja namere o izbrisni pobotnici

30,00 EUR

Izdaja izbrisne pobotnice

50,00 EUR

Pošiljanje dodatnih izpiskov in potrdil o bančnih poslih na zahtevo stranke

2,00 EUR/izpisek

10.4. IZPISKI
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10.5. POTRDILA O SOLVENTNOSTI
Izdaja potrdila o solventnosti ali blokadah

12,00 EUR (14,64 EUR z DDV)

10.6. OBRESTI
Izračun obresti, ki niso predmet poslovanja

20,00 EUR (24,40 EUR z DDV)/uro, min. 1 ura

10.7. OBRAČUN OUR STROŠKOV
Obračun OUR stroškov po prilivu iz tujine

0,08%, min. 6,40 EUR, max. 100,00 EUR

10.8. IZDAJA NEZAVEZUJOČE IZJAVE O FINANČNI POKRITOSTI
Za komitente Delavske hranilnice

204,92 EUR (250,00 EUR z DDV)

Za nekomitente

409,84 EUR (500,00 EUR z DDV)

10.9. IZPIS ODPRTIH POSTAVK (IOP)
Nadomestilo za izpis odprtih postavk

15,00 EUR (18,30 EUR z DDV)

Nadomestilo za izdelavo podrobnega izpisa odprtih postavk za revizorje stranke

30,00 EUR (36,60 EUR z DDV)

10.10. OPOMINI ZA NEPLAČANE DRUGE TERJATVE
I. opomin

10,00 EUR

II. opomin

15,00 EUR

III. opomin

20,00 EUR

Opomin pred izvršbo

40,00 EUR

11. SPLOŠNA DOLOČILA
11.1. OPREDELITEV POJMOV
hranilnica
zasebniki
pravne osebe

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana
samostojni podjetniki, osebe samostojnih poklicev (npr. zdravniki, odvetniki, kulturni
delavci, kmetovalci)
delniške družbe, družbe z omejeno odgovornostjo, državni organi, komanditne družbe,
sindikati, društva in druge pravne osebe

komitent

pravna oseba ali zasebnik, ki na kateremkoli bančnem področju sodeluje s hranilnico

nekomitent

pravna oseba ali zasebnik, ki še ne sodeluje s hranilnico

uporabnik storitev

komitent in nekomitent

Tarifa hranilnice za pravne osebe je uradni cenik storitev, ki jih ta opravlja za uporabnike, ki so pravne osebe ali zasebniki. Tarifo in
vse spremembe izda uprava hranilnice.
Določilo o plačilu storitev hranilnici je sestavni del pogodbe o sklenjenem poslu med hranilnico in uporabnikom storitve.
Uporabniki storitev stroške storitev praviloma poravnajo takoj ob opravljeni storitvi oz. v rokih določenih s pogodbami.
Stroški odobritve kredita se obračunavajo od glavnice kredita. Stroški zavarovanja kredita se obračunavajo od zneska glavnice
kredita povečanega za obračunane obresti in stroške vodenja kredita.
Hranilnica poleg nadomestil in provizij zaračunava tudi dejanske stroške, povezane z izvedbo storitev hranilnice:
 poštnino za priporočene, ekspresne, letalske, vrednostne pošiljke in pošiljko s povratnico, poštnino za pakete, transportne
stroške in druge stroške povezane z raznimi opravili s pošiljkami;
 stroške, ki jih zaračunavajo druge banke in druge organizacije v državi in tujini, ki sodelujejo pri opravljanju poslov;
 takse, davke, zavarovalne premije in podobno, ki jih plačuje hranilnica po nalogu oziroma za račun uporabnika storitve;
 sodne stroške (takse in podobno);
 stroške nalogov, ki niso predmet bančnega poslovanja;
 nujne naloge, razen depozitov;
 druge dejanske stroške, ki so opredeljeni v pogodbi oziroma s sporazumom med uporabnikom storitev oziroma komitentom in
hranilnico.
Hranilnica lahko zaračunava tudi druge dejanske stroške, ki jih je imela pri poslovanju in niso opredeljeni v tej tarifi.
Za storitve, ki jih opravlja hranilnica komitentom po pooblastilu drugih institucij, zaračunava storitev po tarifi hranilnice in jo po
dogovoru deli med izvajalce posla in hranilnico.
Rok za plačilo storitev za uporabnike storitev je 8 dni od dneva izstavitve obračuna hranilnice. Obračun hranilnica pošlje najkasneje
v dveh dneh od nastanka dolžniško upniškega razmerja.
Kot račun veljajo za komitente tudi izpiski, ki jih hranilnica pošilja na osnovi storitev po različnih komitentovih transakcijskih
računih.
Hranilnica praviloma obračunava pravnim osebam in zasebnikom stroške na TRR zadnji dan obračunskega obdobja (meseca,
trimesečja, polletja,…). Ta dan je dan dolžniško upniškega razmerja.
Hranilnica za neplačane storitve zaračunava zakonite zamudne obresti od dneva poteka plačilnega roka.
Če znaša ostanek terjatve, ki je sicer obračunana in likvidirana, manj kot 12,50 EUR, se sodno ne izterja, temveč knjiži med druge
poslovne odhodke. Prav tako se ostanki obveznosti hranilnice do komitentov do višine 12,50 EUR prenesejo v dobro drugih
poslovnih prihodkov.
Tarifa hranilnice je v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost opredeljena na:
 davka oproščene storitve in
 davka neoproščene - obdavčljive storitve.
Vsa nadomestila in provizije so oproščene DDV, razen v primerih, kjer je v tarifi navedena cena z DDV. V tem primeru se obračuna
DDV po vsakokrat veljavni stopnji.

Tarifa za pravne osebe, julij 2022
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