NAPOVED
SPREMEMBE TARIFE NADOMESTIL, PROVIZIJ IN
STROŠKOV
DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana z dnem 20.3.2018 napoveduje spremembo Tarife.
Sprememba tarife bo začela veljati s 4.4.2018.

A. PODROČJE POSLOVANJA ZA PRAVNE OSEBE
A. 1.1 KREDITNO POSLOVANJE - Provizija ob odobritvi kredita (plačilo ob odobritvi)
Strošek odobritve v EUR*
Zastava nepremičnine-hipoteka kot
osnovno zavarovanje
Druge oblike zavarovanja

Strošek lastnega zavarovanja
v EUR*
0

2,10 % od zneska kredita
min. 150,00, max. 800,00
2,10 % od zneska kredita
1,00 % od zneska kredita**
min. 150,00, max. 600,00
* stroški (tudi maksimalni) so lahko tudi višji in so odvisni od bonitete kreditojemalca
** se ne obračuna za zavarovanje s premičnino ali depozitnimi sredstvi v vrednosti najmanj 50 % kredita
Opombe:
zveze in društva upokojencev: vsi krediti brez stroškov odobritve, v kolikor imajo TRR samo v DH,
gasilska društva, zveze in društva delovnih invalidov: 50 % znižane stroške odobritve (min. in max. stroški
ostanejo enaki)

A. 3.1.5 DRUGE TARIFE ZA PRAVNE OSEBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZASEBNIKE Poslovanje s TRR - Gotovinsko poslovanje

dvig tuje gotovine
polog tuje gotovine

EUR
0,20 % od zneska dviga, min 1,00 EUR, max 80,00 EUR
0,15 % od zneska pologa, min 1,00 EUR, max 80,00 EUR

A. 3.2.1 DRUGE TARIFE ZA PRAVNE OSEBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZASEBNIKE
Plačilni promet - Domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije
a) posredovane na papirju na bančnem okencu

gotovinska SEPA plačila ostalih pravnih oseb stranki pri
drugi banki ali hranilnici (eksterno)-le nekomitenti

Višina
plačila
EUR

EUR

do 1.400
nad 1.400

3,50 EUR
0,25 %

Max. znesek
za
negotovinsko
plačilo

* za zveze in društva upokojencev, zveze in društva delovnih invalidov ter gasilsko zvezo in društva znaša strošek 1,00 EUR

A 3.10 DRUGE TARIFE ZA PRAVNE OSEBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZASEBNIKE
Dh-Poslovni in Dh-Poslovni-Hal - elektronsko bančništvo
Pristopnina
Nadomestilo za mesečno uporabo Dh-Poslovni
a) zasebniki, samostojni podjetniki, nosilci dopolnilne dejavnosti, sindikati,
zveze in društva
b) ostale pravne osebe

EUR
5,00*
1,30 / mesečno***
2,20 / mesečno***

* za rezervne sklade etažnih lastnikov brezplačno
*** nadomestilo se obračuna za vsak odprt račun; prvih 6 mesecev od otvoritve računa je uporaba Dh-Poslovni brezplačna, pri čemer to ne
velja za volilne račune, fiduciarne denarne račune stečajnih upraviteljev in pravnih oseb, ki so v stečaju, odvetnikov, odvetniških družb,
nepremičninskih družb in izvršiteljev, račune iz tveganega geografskega območja in tuje pravne osebe; brezplačna uporaba spletne banke
prvih 6 mesecev velja le ob prvi otvoritvi poslovnega računa v Delavski hranilnici

B. PODROČJE POSLOVANJA ZA FIZIČNE OSEBE
B. 1.1.1. KREDITNI POSLI - Stroški odobritve kredita ter stroški zavarovanja - Lastno zavarovanje*
Potrošniški krediti
krediti od 1 do 12 mes.
krediti od 13 do 24 mes.
krediti od 25 do 36 mes.
krediti od 37 do 48 mes.
krediti od 49 do 60 mes.
krediti od 61 do 72 mes.
krediti od 73 do 84 mes.
krediti od 85 do 96 mes.
krediti od 97 do 108 mes.
krediti od 109 do 120 mes

Stroški odobritve**
0
0,60 % od zneska kredita
0,70 % od zneska kredita
1,00 % od zneska kredita
1,00 % od zneska kredita
1,3 % od zneska kredita
1,3 % od zneska kredita
1,3 % od zneska kredita
1,3 % od zneska kredita
1,3 % od zneska kredita

Stroški
zavarovanja ***
2,90 %
3,10 %
3,10 %
3,10 %
3,20 %
3,20 %
3,20 %
3,50 %
3,50 %
3,70 %

* velja tudi za stanovanjske kredite brez hipotekarnega zavarovanja
** stroški odobritve dolgoročnih kreditov znašajo minimalno 20,00 EUR in maksimalno 250,00 EUR
*** krediti pri katerih se upošteva kreditna sposobnost do 500 EUR pri zaposlenih in do 400 EUR pri upokojencih se obračunajo 1,0 % točko
višji stroški zavarovanja; stroški lastnega zavarovanja se znižajo za 0,5 % točko ob zagotovitvi kreditno sposobnega poroka
Opombe:
- člani sindikatov, ki so delničarji hranilnice, imetniki kartice ugodnosti ZSSS, člani društev upokojencev, člani društev delovnih invalidov,
člani gasilskih društev ter aktivni reševalci, vključeni v sistem SUPR, vključujoč imetnike novo odprtih računov navedenih kategorij
komitentov, ki imajo osebni račun z rednimi prilivi v hranilnici, imajo 50 % nižje stroške odobritve za potrošniške kredite do 120 mesecev,
zavarovane z lastnim zavarovanjem

B. 3.2 POSLOVANJE Z OSEBNIMI RAČUNI - Vodenje računa
Člani gasilskih društev in aktivni reševalci, vključeni v sistem SUPR

EUR
1,00

B. 3.2 POSLOVANJE Z OSEBNIMI RAČUNI - Paketni računi

Digitalni paket*

EUR
4,50

* za redne prilive

B. 3.2 POSLOVANJE Z OSEBNIMI RAČUNI - Ostali stroški (prej 3.4.)
Zaprtje računa pred potekom 6 mesecev po odprtju računa

EUR
6,00

C. KARTIČNO POSLOVANJE
C. 1.3 MASTERCARD

Letna članarina MC osnovna kartica, plačilo s trajnikom*
Urgentno naročilo kartice

EUR
14,50
10,00

* prvo leto brezplačna članarina za vse fizične osebe;
za člane sindikatov, ki so delničarji hranilnice, za člane gasilskih društev in društev upokojencev, člane društev delovnih invalidov,
ki imajo OR z rednimi prilivi v DH, prvo leto brez nadomestila, nato 10 EUR letno;
imetniki kartice ugodnosti ZSSS z rednimi prilivi: prvo leto brez nadomestila, nato 8 EUR letno;
študenti in dijaki brezplačno

