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

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana z dnem 25.4.2018 napoveduje spremembo Tarife.
Sprememba tarife bo začela veljati s 3.5.2018.

A. PODROČJE POSLOVANJA ZA PRAVNE OSEBE
A. 3.12 Dnevno nočni trezor (DNT)
EUR
dodatna kartica za DNT
8,00
dodaten ključek za DNT
20,00
Uporabnina se plača le v poslovni enoti, kjer je odprt poslovni račun - tudi če se pologi opravljajo v več
poslovnih enotah

B. 1.1.1. KREDITNI POSLI - Stroški odobritve kredita ter stroški zavarovanja - Lastno
zavarovanje*
Potrošniški krediti

Stroški odobritve**

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

krediti od 1 do 12 mes.
0
krediti od 13 do 24 mes.
0,60 % od zneska kredita
krediti od 25 do 36 mes.
0,70 % od zneska kredita
krediti od 37 do 48 mes.
1,00 % od zneska kredita
krediti od 49 do 60 mes.
1,00 % od zneska kredita
krediti od 61 do 72 mes.
1,30 % od zneska kredita
krediti od 73 do 84 mes.
1,30 % od zneska kredita
krediti od 85 do 96 mes.
1,30 % od zneska kredita
krediti od 97 do 108 mes.
1,30 % od zneska kredita
krediti od 109 do 120 mes
1,30 % od zneska kredita
* velja tudi za stanovanjske kredite brez hipotekarnega zavarovanja
** stroški odobritve dolgoročnih kreditov znašajo minimalno 20,00 EUR in maksimalno 250,00 EUR.
Od 03.05.2018 do 30.06.2018 so stroški odobritve za potrošniške kredite do 120 mesecev BREZPLAČNI.

B. 3.2 Vodenje računa
EUR
Študenti-dijaki*
brezplačno
*Z dnem 03.05.2018 hranilnica ukinja račun za študente in dijake, ki ga v celoti nadomešča DH EYCA paket za
mlade

B. 3.3 Paketni računi

Digitalni paket
Vključuje:
• strošek vodenja osebnega računa,
• izdajo Maestro kartice z osebno številko (PIN),
• SMS obveščanje o uporabi za BA Maestro kartico,
• dvige gotovine z BA Maestro kartico na bankomatih vseh bank v Sloveniji in
državah Evropske monetarne unije v neomejenem številu,
• strošek vodenja spletne banke Dh-Osebni,
• neomejeno število plačilnih nalogov (nenujna domača plačila v EUR v
znesku naloga do 50.000,00 EUR) v spletni ali mobilni banki (v okviru
običajne uporabe gospodinjstva),
• SMS obveščanje v povezavi s spletno banko o prilivih, odlivih, obdelanih
nalogih, avtomatsko obveščanje o stanju na računu, obvestilo o poteku
limita, depozita, prejetih e-računih, SSD nalogih, uspešnem in neuspešnem
vstopu v spletno banko,
• neomejeno število direktnih obremenitev SEPA (v okviru običajne uporabe
gospodinjstva),
• neomejeno število trajnih nalogov (v okviru običajne uporabe gospodinjstva),

EUR
4,50

• tekoči limit do 300,00 EUR*.
* Za odobritev limita mora imetnik vložiti pisno vlogo, ki jo hranilnica odobri ali
zavrne glede na oceno kreditne sposobnosti imetnika računa.
DH EYCA paket za dijake in študente
Vključuje:
• strošek vodenja osebnega računa,
• izdajo Maestro kartice z osebno številko (PIN),
• plačilno kartico MasterCard z odloženim plačilom brez letne članarine*,
• dvige gotovine z Maestro kartico na bankomatih vseh bank v Sloveniji in
državah Evropske monetarne unije v neomejenem številu,
• strošek vodenja spletne banke Dh-Osebni in Dh-Mobilni,
• SMS obveščanje v povezavi s spletno banko o prilivih, odlivih, obdelanih
nalogih, avtomatsko obveščanje o stanju na računu, obvestilo o poteku
limita, depozita, prejetih e-računih, SSD nalogih, uspešnem in neuspešnem
vstopu v spletno banko,
• 2 brezplačna plačilna naloga (nenujna domača plačila v EUR v znesku naloga
do 50.000,00 EUR) v spletni ali mobilni banki,
• 2 brezplačni direktni obremenitvi SEPA,
• 2 brezplačna trajna naloga,
• tekoči limit do 100,00 EUR**.
* Za odobritev MasterCard kartice z odloženim plačilom mora imetnik vložiti pisno
vlogo, ki jo Hranilnica odobri ali zavrne glede na oceno kreditne sposobnosti imetnika
osebnega računa.
** Za odobritev limita mora imetnik vložiti pisno vlogo, ki jo Hranilnica odobri ali
zavrne glede na oceno kreditne sposobnosti imetnika osebnega računa.

brezplačno

DH EYCA za zaposlene
Vključuje:
• stroške vodenja osebnega računa,
• izdajo Maestro kartice z osebno številko (PIN),
• dvige gotovine z Maestro kartico na bankomatih vseh bank v Sloveniji in
državah Evropske monetarne unije v neomejenem številu,
• brezplačna pridobitev spletne banke Dh-Osebni in Dh-Mobilni,
• brezplačne interne prenose med osebnimi računi imetnike hranilnice,
• plačilno kartico MasterCard z odloženim plačilom ter nakup na obroke do
12 mesecev, brez nadomestila za prvo leto uporabe, nato se obračuna
nadomestilo v skladu z vsakokratno veljavno tarifo
* Za odobritev MasterCard kartice z odloženim plačilom mora imetnik vložiti pisno
vlogo, ki jo hranilnica odobri ali zavrne glede na oceno kreditne sposobnosti imetnika
osebnega računa.

12,00 EUR / letno

